


De hervormde kerk in het Zeeuwse Sint Anna ter Muiden stamt uit de  
14e eeuw en werd door BOEi vanaf 2013 in volle glorie hersteld.



DE BOEI OBLIGATIE

Een bibliotheek in een oude gevangenis, een theater in een cementfabriek of een zorginstelling 
in een leegstaande boerderij? Al 25 jaar geeft BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren 
en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, bijzondere gebouwen in Nederland een nieuwe, 
passende functie. BOEi is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en is door 
het Ministerie van OCW geërd met de officiële POM-status (Professionele Organisatie voor 
Monumentenbehoud).

Om nieuwe projecten mogelijk te maken, geeft BOEi achtergestelde obligaties uit ter waarde van 
€ 5.000,–. De inleg van deze obligaties wordt volledig gebruikt voor de financiering van projecten.   
 
De afgelopen 25 jaar is door BOEi 150 miljoen euro geïnvesteerd in het herbestemmen van 
erfgoed. Zakelijk en bedrijfsmatig, met veel creativiteit en een lange adem.

Investeert u mee?

BOEi geeft bijzondere gebouwen in Nederland, zoals fabrieken, kerken, kloosters, 
boerderijen, watertorens, schoorstenen en kazernes, een nieuw leven. De verhalen 
van dit cultureel erfgoed worden zo doorgegeven aan toekomstige generaties. Met 
een BOEi-obligatie investeert u mee in de toekomst van Nederland.



De komende jaren restaureert BOEi de enorme monumentale Centrale Markthal  
in Amsterdam tot publiekstrekker voor voedselminnend Nederland.



HOE WERKT HET?

De investering in een BOEi Obligatie bedraagt € 5.000,– met een jaarlijks rende ment van 2,5%. 
Na de looptijd van 7 jaar wordt de obligatie terugbetaald. U koopt de obligatie op uw eigen 
naam of op die van uw partner of (klein-) kinderen. 

U kunt er voor kiezen de rente jaarlijks te ontvangen, maar u kunt deze rente ook schenken aan 
Stichting Vrienden van BOEi en daarmee uw ‘aandeel’ in de toekomst van Nederland vergroten. 
Meer informatie over de fiscale voordelen van een dergelijke schenking vindt u op  
www.VriendenvanBOEi.nl/obligatie. Als dank bent u als Vriend van BOEi speciale gast tijdens 
rondleidingen, openingen en restauraties. 



In het Zuiderziekenhuis komt het eerste Gymnasium van Rotterdam Zuid en worden 110 prachtige 
woningen gerealiseerd



INSCHRIJVEN

Het inschrijfformulier is te vinden op BOEi.nl/obligatie of bel naar 033 760 0660. U koopt vervolgens 
een obligatie door het inschrijfformulier naar BOEi te sturen (per post of digitaal) en het bedrag 
(aantal obligaties x € 5.000,–) te storten op: NL20 RABO 0265 8663 16 t.n.v. BOEi  
onder vermelding van BOEi Obligatie en uw naam. Na ontvangst van deze storting ontvangt u 
een bevestiging van de deelname, waarmee de aankoop van de obligatie tot stand is gekomen.

Het Nemiusklooster in Den Bosch 
werd een leerhotel, waar jongeren met 
een achterstand tot de arbeidsmarkt 
werkervaring opdoen.





Uw investering wordt onder andere gebruikt voor de realisatie van een basisschool  
in dit voormalige kantinegebouw van de ENKA kunstzijdefabriek in Ede.



BOEi is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en is door het ministerie van OCW geërd met de officiële 
POM-status. BOEi is een initiatief van AM Wonen, BNG Bank, BPD Europe BV, NEXT Real Estate (VORM), Oranje Fonds, 
Stichting Vrienden van BOEi, TBI, Vesteda en Volker Wessels.

De projecten van BOEi worden mede mogelijk gemaakt door:  

BOEI.NL
Postadres
Postbus 2641
3800 GD Amersfoort

Bezoekadres
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

033 760 0660
info@BOEi.nl


