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VOLOP MOGELIJKHEDEN

VOOR FINANCIERING VAN GROEI IN MKB

Nederland wordt steeds meer een land van ondernemers. Afgezet tegen het aantal inwoners heeft Nederland de meeste
mkb’ers in Europa. Bijna één op de zes werkenden is zelfstandig ondernemer. Mkb-ondernemers die willen groeien,
hebben bijna altijd financiering nodig om hun ideeën werkelijkheid te laten worden. Ongeacht de grootte of de ambities
van hun bedrijf. En voor de nieuwe en snelgroeiende ondernemers, de startups en scale-ups, geldt bovendien dat ze zich
nog moeten bewijzen en dat de financiers met hen onbekend terrein betreden. Tegelijk wil de ondernemer grip houden
op de verplichtingen die hij aangaat en zijn partners zorgvuldig kiezen. Dit betekent dat de markt en de overheid de
ondernemer in staat moeten stellen een goede keuze te maken.

Elke ondernemer kan zich oriënteren op het brede aanbod van finan-

Bij het laten groeien van een bedrijf komt, naast financiering, nog veel

ciering zoals bancaire financiering, kredieten, factoring, garanties en

meer kijken. Nlgroeit is voor bedrijven met een omzet vanaf 1 mln. Die

leasing. Er zijn tegenwoordig verschillende aanbieders zoals onder

community maakt ondernemers bewust van groeikansen, activeert hen

meer banken, leasemaatschappijen, informele investeerders, partici-

om gebruik te maken van coaching en opleiding en helpt hen bij de

patiemaatschappijen, crowdfunders en kredietunies. Het is een goede

groeirealisatie. NLGroeit helpt ook bij het vinden van de ideale coach,

zaak dat dit aanbod de laatste jaren breder en gevarieerder is gewor-

mentor of opleiding.

den. Wanneer het risico voor een financieringsmaatschappij te groot
wordt, kan de overheid inspringen om een deel daarvan voor haar

De Week van de Ondernemer biedt weer een dynamische omgeving die

rekening te nemen. Soms stimuleert zij ook bepaalde investeringen,

u kan inspireren en helpen om uw plannen te realiseren. Het mkb is de

zoals in energiebesparing of bij het zoeken naar innovaties. Daarom

motor van de Nederlandse economie. Ik wens u veel succes met uw

zijn er bijvoorbeeld regionale ontwikkelingsmaatschappijen, is er een

onderneming.

Borgstellingskrediet of de Garantie Ondernemingsfinanciering.
Henk Kamp
Minister van Economische Zaken
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EIGEN SUCCES CREËREN

Stapelen in de praktijk

RABOBANK, PARTNER IN FINANCIEREN

Technocon haalt geld op uit de crowd
Patrick Horst klopte bij zijn Rabobank aan voor een financiering
waarmee hij de andere aandeelhouders in zijn bedrijf kon uit
kopen. Samen bespraken zij ook de mogelijkheden van Crowd-

Succes creëert u als ondernemer zelf. Door te investeren bijvoorbeeld, met een passende financiering. Wat

funding en haalden er een expert bij van Collin Crowdfund.

betreft die financiering helpt de Rabobank u op weg. Wel zo prettig, want er bestaan vandaag meer verschillende

Horst: “We waren echt verrast hoe snel dit allemaal is gegaan.

financieringsvormen dan ooit tevoren.

Binnen korte tijd hadden we 500 investeerders. Ambassadeurs
eigenlijk. Mensen die wij niet kennen, maar wel interesse
hebben in ons bedrijf.”

Me

De juiste mix

Een financiering is maatwerk en afgestemd op uw investeringsplan.

Soms past een lening of krediet naadloos en soms helpt het juist

De Rabobank zoekt op persoonlijke wijze met u naar de juiste oplossing.

om voor een combinatie van financieringsvormen te gaan. Denk aan

Of het nu gaat om een bancaire financiering of alternatieve vormen.

lease, voorraadfinancieringen, financieringen voor duurzaam onder-

De kracht ligt hierbij in het vinden van de juiste mix van financierings

nemen of investeringsfondsen die zich specialiseren in uw branche.

oplossingen, zodat u door kunt met uw plan. Samen sparren dus,

Door samen te sparren met een accountmanager van de Rabobank

om samen tot een oplossing te komen. En dat kan heel vlot gaan,

kan snel duidelijk worden welke vormen het beste matchen bij uw

want wie alvast het cijferwerk online voorbereid, kan vaak de volgende

plan. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar uw situatie nu, maar ook

werkdag al in gesprek met een financieringsexpert. In veel gevallen

naar uw ambities in de toekomst.

Bekijk de film

Financieringsmix blijkt snelle springplank
Seamore en de Rabobank gingen samen in zee en niet veel later lag
het supervoedzame zeewier van dit jonge bedrijf al in meer dan
400 supermarkten. Voor de financiering hielp de bank hen op weg met

krijgt een ondernemer dan al direct te horen of het plan gefinancierd

Crowdfunding, private equity en een deel bancaire lening. Seamore

kan worden.

verwacht binnen enkele jaren hun zeewierproducten ook internationaal
te verkopen.
Bekijk de film

Iedere dag bij de Rabobank:

Rabobank Crowdfunding partners:
€ 58 Miljoen aan nieuwe
financieringen

100 Ondernemers die hun
financiering online insturen

Benieuwd naar wat de Rabobank voor kan betekenen? Kijk op de website en neem contact op met ons. 
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1500 Accountmanagers
die voor u klaarstaan

Ga naar de site
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De Rabobank introduceert
In 2017 komt de Rabobank met een aantal vernieuwende ideeën op het gebied van financieren. Initiatieven die u als
ondernemer verder helpen en in uw eigen kracht zetten.
Rabo&Co: Rabobankklanten die elkaar helpen groeien
De Rabobank lanceert medio 2017 Rabo&Co. Dit platform brengt
vermogende particulieren en ondernemers met een goed plan die
financiering zoeken samen.
Doet u als ondernemer een financieringsaanvraag bij de Rabobank
dan kunt u in overleg met uw accountmanager besluiten om een deel
van het benodigde bedrag via het Rabo&Co platform op te halen. U
hoeft daar zelf niets extra’s voor te doen, maar er staat voor u wel
een rentekorting tegenover. En voor de investeerders op het Rabo&Co
platform is het een manier om een hoger rendement op vermogen te
krijgen dan met sparen.

Financieringsduidelijkheid in één dag:

Factuurkrediet: werkkapitaal om te ondernemen

”Ik liep met een gevoel de deur uit dat ik echt op
de juiste weg zat en mijn aanvraag was direct goedgekeurd”

In het derde kwartaal van dit jaar komt de Rabobank met
Factuurkrediet. Een slimme oplossing voor ondernemers die direct
over het geld willen beschikken dat vastzit in facturen.

Ricardo Rietveld – Bloei Interieurbeplanting Eindhoven

Benieuwd naar het hele verhaal?
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Factuurkrediet is gekoppeld met de administratie van het bedrijf.

Bekijk de film

9

REALISEERT BEDRIJFSFINANCIERINGEN

CREDION

HOE WE PLEGING TRANSPORTSERVICE ADVISEERDEN

Bedrijven een goed doortimmerd en prikkelend financieel advies geven. Dat is kort gezegd de dienstverlening waarmee

In 2008 nam Pieter Pleging Adriaanse Transport in Eersel over. Na de overname werd de bedrijfsnaam veranderd

Credion zich op de zakelijke financieringsmarkt begeeft. Credion doorloopt samen met ondernemers het complete

in Pleging Transportservice. Het bedrijf telt 22 trekkende eenheden en beschikt over een vaste club chauffeurs.

financieringstraject.

“We doen meer dan alleen van A naar B vervoeren,” vertelt Pieter. “Vooral transport met een toegevoegde
waarde is ons sterke punt, maar ook plaatsen we bijvoorbeeld lichtmasten en verzorgen we installatiewerk.”

Credion is een in 2001 opgerichte financiële adviesorganisatie die

funders, investeerders, maar ook financiers die de inkoop voor

Pleging Transportservice had de factoring van haar debiteuren

zich als enige in Nederland heeft gespecialiseerd in het aantrekken

financieren. Door deze vele verschillende bronnen van geld en het

en de lease van de transportmiddelen ondergebracht bij één van

van vreemd en eigen vermogen voor MKB-bedrijven. Jaarlijks realiseert

gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer hedendaagse

de grotere aanbieders in Nederland. Pieter klopte aan bij Credion,

Credion voor ruim 1.400 MKB bedrijven een financieringsoplossing.

bedrijfsfinancieringen te realiseren dan wie dan ook. Hier doet de

omdat hij wilde weten of een herfinanciering tegen gunstigere

klant van Credion haar voordeel mee. Daarnaast geeft Credion een

voorwaarden mogelijk was. “De rente en kosten waren bij de

Door haar landelijke positie (meer dan 45 vestigingen) en haar vele

onafhankelijkheidsgarantie af, doordat zij een vergoeding vraagt voor

vorige aanbieder vrij hoog en konden niet verlaagd worden,”

door haar begeleide transacties is Credion in staat meer kanalen

haar dienstverlening aan haar klant.

geeft Pieter aan.

banken ook alternatieve financieringspartijen aangeboden kunnen

Credion’s credo luidt: “Credion realiseert geld om te ondernemen.

Credion startte twee trajecten op en vroeg offertes aan bij factoring

worden. Credion beschikt hierdoor over toegang tot ruim 60 bronnen

Daar maken wij ons sterk voor”.

bedrijven en leasemaatschappijen. Bij twee partijen hadden we na

open te breken voor financieringen, zodat er naast de algemene

van geld. Dit zijn bijvoorbeeld naast de algemene banken, crowd-

offerte een goed gevoel. Bij abcfinance waren de financiële voor-

“Na onze interventie en onderhandelingen kon
zonder boete of kosten worden overgestapt.”

waarden aantrekkelijker en dat gaf de doorslag om met hen door
te gaan.

Credion realiseert bedrijfsfinancieringen

€

Voor wat betreft de leaseovereenkomst ging het om de bestaande

Beste manier van financieren

transportmiddelen. De financial leaseovereenkomsten moesten

Pieter heeft de samenwerking met Credion als erg prettig ervaren.

overgenomen worden van de vorige leasemaatschappij. Na onze

Vooral de prettige en open communicatie werd erg gewaardeerd.

interventie en onderhandelingen kon zonder boete of kosten

”Als ondernemer ben je altijd op zoek naar de beste manier van

worden overgestapt,” geeft Credion-adviseur Henri van Montfort

financieren. Het is dan fijn om een partner te hebben die dit voor

aan.

je uitzoekt en de voorbereidingen uit handen neemt. Dan is het
voor ons makkelijker om een eindbeslissing te nemen.”

Meer dan 60 bronnen van geld

Credion | info@credion.nl | 0513 - 65 68 77
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Meer dan 45 vestigingen

Realiseert de meest optimale
financieringsconstructie

Ga naar de site
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FINANCIERING OP BASIS VAN FACTUREN

BOOZT24

HOE WE HET PABST & PABST HIELPEN GROEI TE FINANCIEREN

Als ondernemers geloven wij dat het financieringspotentieel van een bedrijf bepaald moet worden door de gezondheid van

Pabst & Pabst is gespecialiseerd in de gedekte tafel en levert hoge kwaliteit porseleinen serviezen, glaswerk en

vandaag en het potentieel van morgen.

bestek van de Duitse topmerken WMF, Bauscher en Tafelstern. Tot de klantenkring van het bedrijf behoort een
groot aantal sterrenrestaurants, tophotels zoals het Waldorf Astoria, grote cateraars, grote verhuurpartijen en
reders gespecialiseerd in high-end rivier-cruises.

Uw onderneming loopt goed, u groeit. Maar omdat de kost voor de
baat uit gaat, betekent dit dat u financiering nodig hebt. Paradoxaal
genoeg betekent juist een sterke groei dat u nog weleens in cash-flow
problemen kunt komen.
Wij geloven in groeiende ondernemingen. En als wij het bewijs van
die groei zien in een waardevolle debiteurenportefeuille, financieren
wij die groei graag. Hoe waardevoller die debiteurenportefeuille, des

Waar moet u aan voldoen

• Uw onderneming bestaat minimaal twee jaar en dat kunt u met
jaarverslagen aantonen

• U zet dit jaar minimaal €250.000 om
• U hebt een debiteurenstand van minimaal €25.000
• U levert aan minimaal 10 actieve debiteuren
• U bent actief in de B2B-markt
“Boozt24 bood mij een innovatieve en betaalbare manier om mijn groei te financieren.”

te hoger het bedrag dat wij kunnen financieren. Voorwaarts financieren noemen wij dat. Zo kunt u verder met doen waar u goed in bent:
ondernemen.

Om steeds snel goederen af fabriek geleverd te kunnen krijgen, is een

heeft met factoring via reguliere banken, is op een gegeven

goede betaling richting de fabrikant essentieel, licht Erik Pabst toe, die

moment de keuze gemaakt over te stappen naar Boozt24 om na

samen met zijn vader en tevens oprichter van het bedrijf Wilmar Pabst

levering van goederen en facturatie daarvan snel over liquide

leiding geeft aan het familiebedrijf. Vanwege het high-end segment

middelen te kunnen beschikken.

waarin het Arnhemse bedrijf Pabst & Pabst opereert, moeten vaak

Wat is Boozt24?

binnen korte tijd aanzienlijke bedragen worden betaald. “Door te

“Hoewel het natuurlijk om een financiële service gaat, voelt dat

werken met bevoorschotting via het platform van Boozt24 kunnen

niet zo bij Boozt24, aldus Erik Pabst, ‘de contacten zijn bijzonder

helpen gezonde, groeiende B2B-ondernemingen aan financiering.
• Wij
bieden snelle financiering op basis van uw uitstaande facturen, zodat u kunt blijven groeien.
• Wij
waardevoller uw debiteurenportefeuille, des te hoger het bedrag dat wij kunnen financieren.
• Hoe
zelf het debiteurenbeheer doen, dus u houdt controle over de klantrelatie.
• UWijblijft
voordelig: door slimme technologie brengen wij vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar.
• Wij zijn
werken helder en transparant, met een duidelijke kostenstructuur en zonder kleine lettertjes.

we heel snel voldoen aan onze betalingsverplichting richting fabrikant”

goed”. Als erg prettig werd ervaren dat de directie van Boozt24

Boozt24 | info@boozt24.com | 085 - 02 70 079
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zelf is komen kijken, om een gevoel te krijgen bij het bedrijf en
Een goede relatie met de fabrikant is essentieel voor Pabst &

daarop de beslissing heeft genomen. “Het is geen kille cijferdeal”,

Pabst. Het bedrijf hecht dan ook veel waarde aan strikte betaling

vervolgt Erik, “met een week draaide alles en na een opstartfase

van geleverde producten. Hoewel het bedrijf al zo’n 15 jaar ervaring

waarin intensief overleg is geweest, draaien we nu prima”.

Ga naar de site

13

ZAKELIJK KREDIET BINNEN 24 UUR

SPOTCAP

HOE WE BSAB HIELPEN AAN AANVULLEND WERKKAPITAAL

Spotcap is een online kredietverstrekker voor het MKB. Spotcap financiert flexibel werkkapitaal van €10.000 tot €250.000

BsaB is een handelsbedrijf in 100% duurzame kaarsen en geurverspreiders. Met een winkel in Nederland en

met een maximaal aflosschema van 18 maanden. Bedrijven uit alle sectoren met een jaaromzet van meer dan €200.000 en

verkooppunten in meer dan 30 landen waren wij klaar voor de volgende fase. Voor deze groei wilden wij investeren

minimaal twee jaar bestaanshistorie komen al in aanmerking voor een krediet bij Spotcap.

in de bouw van de eerste volledig zelfvoorzienende kaarsenfabriek ter wereld in Thailand.
De bouw van deze fabriek moet de sterke groei van het bedrijf

Uniek aan Spotcap is dat een aanvraag geheel vrijblijvend is en de

Spotcap vraagt geen zekerheden, ook geen persoonlijke borgstelling,

ondersteunen. Om dit unieke en zeer innovatieve traject en de

aanvraagprocedure geheel online verloopt. Een kredietaanvraag kan

waardoor de lening goed bovenop andere financieringen kan worden

productie voort te kunnen zetten en op gang te houden was er

binnen 15 minuten voltooid worden wanneer u de juiste documenten

ingezet. Het verkregen krediet kan gebruikt worden als aanvullend

aanvullend werkkapitaalkrediet nodig. De inkoop en productie vindt

voorhanden heeft. Voltooide aanvragen worden binnen één dag beoor-

werkkapitaal, om bijvoorbeeld voorraden in te kopen, uw cash-flow te

plaats in het zomerseizoen en de piek in de verkoop ligt rond de

deelt en bij goedkeuring heeft u direct toegang tot het krediet.

managen, personeel aan te nemen of bedrijfsactiviteiten uit te breiden.

kerstdagen. Dit zorgt voor seizoensgebonden druk op het werkkapitaal.

U heeft een opnametermijn van 1 tot 3 maanden waarin het geheel
of een gedeelte in één of meerdere keren kan worden opgenomen.

“Als ondernemer wil je graag investeren in de groei van je bedrijf

U heeft enkel rentelasten over het deel dat u gebruikt. Gebruikt u

maar dit is niet altijd even gemakkelijk omdat je wilt voorkomen

niets, dan heeft u ook geen kosten. Binnen de looptijd is het altijd

dat er een liquiditeitstekort ontstaat. Sinds onze start in Neder-

mogelijk boetevrij vervroegd af te lossen, dit kan al na één maand.

land hebben wij meerdere bancaire financieringen ontvangen, maar

Hiernaast kunt u ook tussentijds een hertoetsing aanvragen om uw

deze voorwaarden zijn weinig flexibel. Om een grote opdracht voor

looptijd te verlengen en/of krediet te verhogen.

te kunnen financieren is het fijn als je over aanvullend krediet kunt
beschikken, maar mede door de grote afstand tussen Europa en
Azië waren banken terughoudend.”
“Via onze financieel adviseur kwamen we in contact met Spotcap,
een online kredietverstrekker, gespecialiseerd in kortlopend zakelijk

Flexibele en toegankelijke zakelijke financiering

krediet. Spotcap was voor ons de perfecte aanvulling op onze
reeds bestaande financiering, mede omdat ze, in tegenstelling tot
de bank, geen onderpand vragen.” BsaB heeft met haar kaarsen

“Om onze groei te realiseren moesten wij
onze productie voorfinancieren, Spotcap
bood hiervoor de service en flexibiliteit
die wij zochten.”

fabriek niet alleen de volgende fase bereikt maar ook haar steentje
bijgedragen aan de verduurzaming van deze wereld.
Online aanvragen

Bespaar tijd, geen papierwerk
of afspraken nodig.

Spotcap | info@spotcap.nl | 020 890 54 29
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Flexibel opnemen

Passende financiering afgestemd
op uw wensen.

Transparant

Concurrerende tarieven
en geen verborgen kosten.

Veilig en vertrouwd

Uw aanvraag wordt direct,
secuur en veilig verwerkt.

Ga naar de site
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GRENZEN VERLEGGEN MET SUBSIDIES

VINDSUBSIDIES

Wij vinden dat elk vooruitstrevend idee een kans verdient. Daarom ondersteunen wij ondernemers bij het waarmaken van hun

HOE WE EUROPASTRY BENELUX HIELPEN MET SUBSIDIE

ambities. Dat doen we door innoverende organisaties te begeleiden op het gebied van subsidies. Zo kunnen zij zich volledig

Europastry is één van meest toonaangevende Europese bedrijven op het gebied van bevroren brood en gebak.

focussen op hun innovatie in de wetenschap dat alle subsidiezaken onder controle zijn.

Europastry is actief in veertig landen en heeft fabrieken in Spanje, Portugal, Turkije, de VS en Nederland. In het
Overijsselse Oldenzaal opende in 2015 de duurzaamste bakkerij van Europastry Benelux. Vindsubsidies heeft het

Wij kijken graag over grenzen heen. Letterlijk en figuurlijk. Ons werkter-

Wilt u samen met ons grenzen verleggen en projecten uitvoeren?

rein is de wereld. Met kantoren in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk,

Vele bedrijven gingen u voor. Zoals Twente Medical Systems

België en Nederland kunt u gebruik maken van een enorme hoeveelheid

International met een Eurostars-project op het gebied van vroeg

kennis en ervaring. We kennen de weg en weten waar we moeten zijn om

geboortepreventie en In Ovo dat een prachtige subsidie kreeg vanuit

“Om in de bedrijfsvisie de ambitie op te nemen de duurzaamste

uw internationale samenwerkingsprojecten optimaal te ondersteunen.

het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor een

bakkerij te zijn, is een stap. Dit ook echt doen en financieel aan-

Onze inbreng is gevarieerd. Daarin voegen we ons naar de wensen

internationaal project rond eendagshaantjes. Of de meer dan honderd

trekkelijker maken, is de volgende. Deze stap hebben we samen

van u als opdrachtgever. We begeleiden het schrijven van kansrijke

bedrijven die wij hebben begeleid bij hun trajecten binnen de regeling

met Vindsubsidies kunnen maken’’, aldus Cor Brookhuis, Plantma-

subsidieaanvragen. We zetten een volledige en heldere subsidieadmi-

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT), waaronder BuyBay met

nager bij Europastry.

nistratie op. Bewaken deadlines, monitoren en sturen projectresulta-

een innovatie op het gebied van retourzendingen van pakketjes. Ook

ten. En we onderhouden het contact met de subsidieverstrekker.

verzorgen wij subsidieloketten, en hebben wij onder andere met de

Vindsubsidies heeft voor Europastry meerdere subsidies benut.

Rabobank een financieringsloket voor ondernemers ontwikkeld.

Voor innovatieve projecten en voor de bouw van een nieuw en

Wij geven u toegang tot onze subsidiedatabase: de grootste en meest

bedrijf ondersteund bij het vinden, aanvragen en toepassen van subsidies en fiscale maatregelen voor dit project.

duurzaam bedrijfspand en productielijn. Vanuit deze ultramoderne

uitgebreide zoekmachine van Nederland met daarin alle actuele sub-

Op www.vindsubsidies.nl leest u meer over onze diensten en produc-

productielocatie wordt de volledige markt in noordwest Europa

sidieprogramma’s, fondsen en kredieten. Maar ook met alle informa-

ten. Neem eens contact met ons op!

voorzien van patisserieproducten.

tie die nodig is om een subsidie aan te vragen. En waarom niet.
Het brengt vooruitgang een stapje dichterbij.

Vindsubsidies verzorgt subsidieprojecten van aanvraag tot afronding, waardoor haar klanten zich kunnen richten op hun core business. Brookhuis: ,,Vindsubsidies heeft ons op een manier ondersteund waarbij de interne focus van Europastry Benelux volledig

De voordelen van Vindsubsidies:

kon blijven liggen op de kwaliteit van het interne proces.”

dan 20 jaar ervaring met subsidies
• Meer
in subsidiediensten en producten
• Compleet
uitgebreide subsidiedatabase in Europa
• Meest
teams met deskundigen in uw branche
• Gespecialiseerde
netwerk
• Internationaal
• Trainingen en workshops, ook op maat

Vindsubsidies| info@vindsubsidies.nl | 088 - 20 20 400
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“Om in de bedrijfsvisie de ambitie op
te nemen de duurzaamste bakkerij te
zijn, is een stap. Deze stap hebben we
samen met Vindsubsidies kunnen maken.’’

Ga naar de site
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WIJ HELPEN JE SUCCES TE VERGROTEN

KNAB CROWDFUNDING

HOE WE STRANDPAVILJOEN ZUIDPIER HIELPEN MET STARTEN

Als ondernemer heb je een financiering nodig om verder te
kunnen groeien. De klanten van Knab investeren graag in
jouw groeiplannen in ruil voor een mooi rendement. Knab
Crowdfunding brengt deze twee groepen bij elkaar.
Vergroot je succes via ruim 125.000 klanten van Knab die je via
ons platform bereikt. Zo krijg je niet alleen een snelle en gedegen
financiering, maar genereer je ook een hoop online én offline aandacht voor jouw onderneming. Knab regelt het voor je, samen met
Collin Crowdfund. Ontdek de voordelen!

De grootste voordelen van Knab Crowdfunding

•Leen €50.000 tot €2.500.000 middels 125.000 potentiële
investeerders (én klanten);

“Na een dag was het hele bedrag binnen en konden we aan de slag.
Dat was wel een maf, leuk, happiness-gevoel.”

•
•Ontvang een mediapakket. Wij regelen online en offline publiciteit

Wij stimuleren ondernemerschap en investeren daarom altijd 10% mee;
voor jouw bedrijf (social media, regionale bladen, vakbladen en
online banners)

Mogen wij het succes van je bedrijf vergroten?

Hoe werkt Knab Crowdfunding

1
Vraag een lening aan

eigenaar. Een fantastische kans natuurlijk. We hebben de tent in

het levenswerk van ondernemers Ruud Haex en Martin Stam. Je

ruim drie maanden afgebroken en compleet opnieuw opgebouwd.

kunt er leren powerkiten, coachingstrajecten volgen, zakelijke

Half april was het openingsfeest, onze droom staat nu te pronken

evenementen organiseren en natuurlijk ook gewoon lekker eten

op het strand van IJmuiden.’

en drinken. De afgelopen maanden was Strandpaviljoen Zuidpier

2
Betaal € 350 (excl. BTW)
voor de kredietcheck van je
persoonlijke Crowdfund Coach

3
Je geschreven pitch
wordt gepubliceerd op knab.nl
zodra deze is goedgekeurd

4

een grote bouwkeet. Maar het duurt niet lang meer voordat hun

Ruud: ’Voor al die plannen hadden we natuurlijk een flinke inves-

droom staat: een compleet multifunctioneel strandpaviljoen.

tering nodig. We hebben een deel van dat bedrag - € 300.000 opgehaald via Knab Crowdfunding. De rest via een bancaire lening

Je ontvangt het geld
nadat je project is volgeschreven

Knab Crowdfunding | crowdfunding@knab.nl | Femke Nijhof: 06 - 13 443 606 | Bart Hoogerman: 06 - 29 53 81 09
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Daar waar het strand van IJmuiden de Noordzee inloopt, vind je

Ga naar de site

Martin had in het verleden al een strandpaviljoen en evene

bij de Rabobank. Dat was wel spannend. ’s Middags om 14.00 uur

mentenbureau gehad. Uit die tijd kent hij Ruud die een trainings-

ging de lening “live” en binnen 1,5 uur was de helft van het bedrag

en coachingsbureau had. Martin: ‘We hadden al zo’n 10 jaar de

al binnen. Onze omgeving reageerde erg enthousiast en veel inves-

droom om onze zaken samen te voegen. Toen kreeg ik ineens de

teerden ook mee. Een dag later was het hele bedrag binnen en kon-

mogelijkheid om de Zuidpier over te nemen van de vorige

den we aan de slag. Dat was wel een maf, leuk, happiness-gevoel.’
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WERKKAPITAAL VOOR OMZET

EMF - PIN VOORSCHOT

HOE WE ROB’S GASTROBAR HIELPEN AAN WERKKAPITAAL

EMF wil door middel van het PIN Voorschot het Nederlandse kleinbedrijf op eenvoudige wijze van kapitaal voorzien en

Rob Wendersteyt is sinds 2014 eigenaar van zijn Gastrobar in Lochem. Zijn passie voor koken heeft hij van jongs

ondernemers ondersteunen bij het succesvol maken van hun bedrijf.

af aan van zijn ouders en vanuit zijn Indische cultuur meegekregen. Het woord gastronomie; de kunst van lekker
eten en drinken doet Rob’s Gastrobar zeker eer aan.

Het PIN Voorschot is een unieke manier voor ondernemers met een

Kortom, u kunt op een snelle en eenvoudige wijze verder komen met

Rob: “Alles draait bij ons om gastvrijheid in een informele sfeer

PIN automaat om een korte termijn financiering te krijgen en deze op

uw onderneming en uw onderneming laten groeien.

en de combinatie van kwalitatief goede gerechten en hapjes met

een geautomatiseerde en flexibele manier af te lossen.

mooie uitgekozen wijnen”.
Het PIN Voorschot werd op 1 maart 2015 door EMF in Nederland

EMF koopt een gedeelte van de PIN omzet voor een looptijd van

geïntroduceerd en is een concept dat in Noord-Amerika al vele jaren

Met ruim 20 jaar ervaring weet Rob als geen ander zowel zijn

3 of 6 maanden en betaalt daarvoor direct een bedrag tussen

bekend is onder de naam Merchant Cash Advance.

zakelijke- als privé gasten te verwennen. Daarnaast is hij als

de € 2.000 en € 50.000 aan de ondernemer.

ondernemer natuurlijk altijd opzoek naar nieuwe kansen voor zijn
Inmiddels hebben al meer dan 500 winkeliers en horecaondernemers

Vervolgens wordt gedurende de termijn van de transactie de PIN

gebruikt gemaakt van een PIN Voorschot.

omzet door CCV gesplitst in twee bedragen. Eén bedrag gaat naar
EMF als aflossing en het andere bedrag gaat zoals daarvoor naar de

restaurant.
“Toen ik destijds in contact kwam met het PIN Voorschot had ik

Ook iets voor U?

geen geld nodig, maar was mijn interesse zeker gewekt”.

rekening van de ondernemer. Zodoende wordt iedere dag een beetje

Toch heeft Rob na verloop van tijd gebruik gemaakt van het PIN

afgelost, afhankelijk van de PIN omzet van die dag. Als er veel omzet

Voorschot toen het voor hem urgent werd. Zijn kapotte afwasma-

is wordt meer afgelost; als er weinig of geen omzet is wordt die dag

chine moest vervangen worden, gecombineerd met werkzaamhe-

minder of niets afgelost.

den ter verbetering van zijn keuken.
Het PIN Voorschot van EMF, een voorschot voor 6 maanden die
dagelijks middels een vast percentage met de pinautomaat wordt

Het proces na volledige ingediend aanvraag:

afbetaald, bleek dé oplossing voor Rob zijn tijdelijke probleem.
“Er werd naar mij geluisterd en door het persoonlijk contact tij-

1

2

3

4

Goedkeuring aanvraag
binnen 2 dagen

Geld wordt overgemaakt
binnen 4 dagen

Start aflossing
dag na overmaken geld

Pin voorschot en premie
geheel afgelost

EMF - PIN Voorschot | info@emffinance.nl | 088 - 388 08 80 
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dens de aanvraag was alles snel en goed geregeld. PIN Voorschot

“PIN Voorschot maakt het ondernemen
voor mij prettig!”

maakt het ondernemen voor mij prettig!”

Ga naar de site
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MARKTLEIDER IN MKB CROWDFUNDING

COLLIN CROWDFUND

HOE WE BEREIK ONDERSTEUNDEN BIJ HUN GROEIAMBITIES

Brug slaan

Mensfactor belangrijk

Bereik B.V., opgericht in oktober 2014, is het jongste bedrijf van ‘ondernemer in buitenreclame’ Pleun Klootwijk

Met ons state of the art online platform slaan wij een brug tussen

Om zowel de investeerder als de ondernemer succesvol te laten zijn,

en zijn zoon Mick Klootwijk. Het bedrijf plaatst en exploiteert digitale billboards binnen gemeenten.

investeerders die op zoek zijn naar meer rendement en ambitieuze

is de screening zorgvuldig. Collin werkt met Crowdfund Coaches die

MKB-bedrijven met een financieringsbehoefte.

de ondernemer begeleiden in het proces. Zij zijn expert op hun vak
gebied en hebben een senior positie opgebouwd in het bedrijfsleven.

Prijswinnend

Bereik voorziet in de behoefte van gemeenten om de informatie-

hebben. Het enthousiasme van onze huisbankier en de samen-

voorziening naar de burger te verbeteren en de wens van lokale

werking onderling maken het succes. Ik zou Collin van harte

Collin is de trotse winnaar van De Gouden Stier en De Cashcow

Exposure en ambassadeurs

ondernemers om meer zichtbaar te zijn bij hun doelgroep. Het

aanbevelen aan alle ondernemers die een groeifinanciering willen

Award als beste crowdfundingplatform van Nederland. In de categorie

Ook na realisatie van de lening blijft de Crowdfund Coach betrokken!

bedrijf is innovatief, mede doordat alle reclamecampagnes uit

invullen via de crowd!”

Lending, Financing & Investing is Collin genomineerd voor de Dutch

Tevens wordt er gezorgd voor exposure in de (social) media. Daarmee

sluitend digitaal worden aangestuurd. Volgens ondernemers Pleun

FinTech Award.

realiseert Collin niet alleen een financieringsoplossing, maar ook

en Mick Klootwijk is dit de toekomst in de buitenreclamesector.

marketingexposure en ambassadeurs voor de bedrijven die zij via

Voor wie?

Bereik had medio 2016 een tweeledige financieringsbehoefte:

haar investeerders financiert!

Bedrijven met een financieringsbehoefte van € 50.000 tot

enerzijds de aanschaf van billboards en het neerzetten van de

€ 2.500.000 kunnen terecht bij Collin voor een lineaire lening. Honderden

salesorganisatie en anderzijds extra werkkapitaal. Pleun Klootwijk:

bedrijven maakten al gebruik van deze moderne financieringsvorm.

“Via Credion-adviseur Frank Geelhoedt kwamen we bij Collin

Duizenden investeerders genereren een mooi rendement. Collin werkt

Crowdfund en de aangesloten Crowdfund Coach Marc Kogels

samen met banken, bedrijfskundig adviesbureaus en accountants.

terecht. Ongelooflijk om te zien dat ons bedrijf in korte tijd meer
dan 200 investeerders heeft gevonden.”

Lenen bij Collin Crowdfund:

Jouw financieringsbehoefte invullen via de Crowd?

Door de gedegen voorbereiding van Pleun, Mick, Frank en Marc
werd de lening aanvraag snel goedgekeurd door de Groen Licht
Commissie van Collin. De pitch van Bereik werd vervolgens door
de crowd goed ontvangen! 204 Investeerders - en tevens nieuwe
ambassadeurs - schreven de gevraagde € 200.000 vol.
Pleun Klootwijk: “Het is prachtig om live mee te maken hoe onze

“Door de financiering via Collin Crowdfund
hebben we het bereik wat we ambiëren.”

leningaanvraag stap voor stap volgeschreven werd. Telkens weer
een investeerder die aangeeft vertrouwen in jou en je bedrijf te
Bekijk de film

Collin Crowdfund | info@collincrowdfund.nl | 085 - 401 65 46
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Bekijk de film

Ga naar de site
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WIJ MAKEN FINANCIERING BEREIKBAAR

NLINVESTEERT

HOE WE CORTHOGREEN HELPEN GROEIEN MET COFINANCIERING

NLInvesteert gelooft in bereikbare financiering voor het MKB. Daarom organiseren wij zakelijke financiering vanuit meerdere

CorthoGreen is producent en leverancier van groene relatiegeschenken. Het bedrijf voert een breed en aansprekend

regio’s in het land, ook bij u in de buurt. Als regisseur van bedrijfsfinancieringen combineren we verschillende kapitaalsoorten

assortiment en levert o.a. de groene giveaways die door supermarkten worden weggegeven. CorthoGreen helpt haar klanten

tot de best passende oplossing. Als ondernemer wordt u volledig ontzorgd.

duurzaamheid tastbaar te maken en uit te stralen. Ondernemer Theo Huntink kent de markt van bloem- en plantzaden als geen
ander en zijn zoons zijn van jongs af aan hierin meegenomen.

Juist als het moeilijker wordt staan wij als NLInvesteert voor u klaar.

Ieder financieringstraject doorloopt bij NLInvesteert 7 stappen. Een

Om ruimte te creëren voor verdere groei is de onderneming toe

gen €150.000,- euro opgehaald via het investeerdersplatform

Bijvoorbeeld bij een tekort aan zekerheden of onvoldoende of zelfs

financieringstraject begint met een persoonlijke kennismaking met u

aan een ruimere huisvesting. Plannen die ook worden onder-

van NLInvesteert. Dertig investeerders hebben ieder gemiddeld

een negatief eigen vermogen. Samen zoeken we de beste oplossing.

als ondernemer en uw bedrijf. Wederzijds vertrouwen is de basis voor

steund door de Rabobank, huisbank van de onderneming. Om

€5.000,- toegezegd. Cofinanciering in optima forma. Cortho-

Deze vinden we door verschillende kapitaalsoorten te combineren.

een succesvol vervolg. Gedurende het financieringstraject werken we

de aankoop van een ruimer bedrijfspand mogelijk te maken is er

Green kan het beoogde bedrijfspand kopen en haar groeiplan-

Bijvoorbeeld een bancaire financiering aangevuld met lease, factoring,

nauw met u samen en indien van toepassing ook met uw accountant

naast het bancaire deel van de financiering, binnen drie werkda-

nen waarmaken.

subsidie, een achtergestelde lening of aandelenkapitaal. Naast ruim

en adviseur. Samen weten we meer en we willen dubbel werk voor

50 financieringspartners heeft NLInvesteert een eigen investeerders-

komen. We komen niet alleen met een analyse, maar zorgen er

platform met private investeerders. NLInvesteert heeft daarmee

ook voor dat de financiering daadwerkelijk wordt opgehaald. Na de

het breedste assortiment van financieringsoplossingen in Nederland.

financiering laten wij niet los (geen ‘hit & run’), maar blijven we bij u

Wij zijn u graag van dienst bij financieringsaanvragen vanaf

al ondernemer betrokken.

€ 250.000,-.

Hoe werkt het?
Iedere financieringsaanvraag doorloopt zeven stappen waarin we belang en risico’s inschatten, financierbaarheid vergroten en bij u als ondernemer betrokken blijven.

1

2

3

4

5

6

7

Ontvangen van de
aanvraag

Kennismaken met
de ondernemer

Beoordelen van de
financieringsvraag

Vergroten
financierbaarheid

Presenteren aan finan
ciers en investeerders

Beheren geldstromen
en administratie

Sparren met ondernemer,
informeren investeerders

NLInvesteert | info@nlinvesteert.nl | 085 40 18 705
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“De lijnen zijn kort en alles wordt snel en soepel geregeld.”

Ga naar de site

25

FACTORING VOOR MKB EN ZZP

SVEA FINANS FACTORING

Als ondernemer op zoek naar een alternatief voor bankkrediet? Wij kopen uw b2b factuur en betalen tot 98% binnen 24 uur!

HOE WE FRONTIDA FLEX HIELPEN MET HUN GROEI
Frontida Flex is gespecialiseerd in het uitzenden en detacheren van mensen in de zorgsector ‘Als uitzend
organisatie binnen de zorg is het onze missie om de kwaliteit binnen deze sector te vergroten, door het

Specifiek voor de groep MKB en ZZP ondernemers (met een omzet tot

gebied van Creditmanagement net een stap verder te gaan.

€ 10.000.000,- op jaarbasis) die vaak bij banken niet in aanmerking

Wij delen onze kennis en ondernemen graag met u mee.

staan daarom binnen onze dienstverlening ook centraal’, geeft eigenaar Willem Ekkers van Frontida Flex aan.

komen voor een financiering, is factormaatschappij Svea Finans in
2002 opgericht. Want wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen

Bij ons gelden er géén minimale omzeteisen of langlopende verplich-

om te kunnen ondernemen.

tingen. Bepaal zelf welke facturen u aan ons verkoopt en wij geven u

Simpel gezegd is factoring een alternatieve vorm van financieren,

beschikbaar stellen van gedegen zorgverleners. Flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn hierbij van levensbelang en

de financiële zekerheid om te kunnen ondernemen, zodat u zich kunt

‘Alleen werd het voor ons steeds lastiger om hieraan te blijven

lossingen wanneer er onverwachts een situatie zich voordoet. Zij

focussen op uw core business.

voldoen met onze wekelijkse uitbetalingen richting onze inleners,

voelen zich niet verheven, staan naast ons en delen hun ervaring

aangezien onze opdrachtgevers vaak pas met 90 dagen betalen.

graag om jou als ondernemer verder te helpen.’

waarbij niet alleen de wachttijd, maar ook het kredietrisico en debiteurenbeheer van u worden overgenomen, zonder onverwachte extra

Wilt u ook uw b2b facturen binnen 24 uur betaald krijgen?

Zeker toen de vraag bleef stijgen, maar onze buffer om alles voor

kosten achteraf!

Nee heeft u, Svea kunt u krijgen! Ga naar www.svea.com/nl/nld/

te financieren gewoon ontoereikend bleek te zijn.’

Als onderdeel van het Zweedse Svea Ekonomi hebben wij zeer sterke

In de zoektocht naar een passende oplossing werd vrij snel dui-

financiële armslag en durven we met onze 15 jaar ervaring op het

delijk dat traditionele banken de deur dichthielden. Willem vervolgt:
‘Wij kwamen erachter dat flexibiliteit en snel handelen bij diverse
banken ver te zoeken was. Maar wij vinden dat onze financieel
partner net als ons flexibiliteit, betrouwbaarheid en adequaat handelen hoog in het vaandel moet hebben staan.’
Op zoek naar alternatieven stuitte Willem op Svea Finans. ‘American Factoring was voor mij geheel onbekend, maar betaling
binnen 24 uur, wie wil dat nu niet! Enigszins sceptisch ging ik het
kennismakingsgesprek aan, maar alle twijfels bleken ongegrond

Feiten over de Svea groep

en dragen we inmiddels alweer 4 jaar al onze facturen over aan

in 1981
• Opgericht
1,9 miljard SEK
• Omzet
980 medewerkers
• Inmiddels
• Actief in Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Estland, Letland, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en grote delen van Oost-Europa

Svea Finans Nederland B.V. | info@sveafinans.nl | 0182 - 62 44 00 
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Svea. Hierdoor zijn wij als organisatie instaat geweest om explo-

“Zonder Svea Finans hadden wij onze
explosieve groei nooit kunnen opvangen.”

sief te groeien.’ Ook over de werkwijze is Willem zeer te spreken:
‘Svea kijkt naar de mens achter het bedrijf en denkt mee in op-

Ga naar de site
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KREDIET VAN ONDERNEMER,
VOOR ONDERNEMERS

VERENIGING SAMENWERKENDE KREDIETUNIES

HOE WE ’T ONLAND HIELPEN MET KREDIET EN COACHING

Een kredietunie is een groep van ondernemers die aan

Wilfried Nijenhuis is eigenaar van Herberg Restaurant

elkaar geld verstrekken. De rechtsvorm is een coöperatie

’t Onland in Doetinchem. “Mijn droom was een

en de leden richten zich op een regio of een sector.

kinderboerderij met een hele mooie landelijke speeltuin

Kredietunies verstrekt meer dan geld alleen. Bij financiering

naast mijn bestaande herberg met restaurant. Kon

door een kredietunie word je ook lid van een netwerk

het zelf niet realiseren zo snel want de banken wilde

van ondernemers en krijg je een sparring partner. Zowel

afgelopen jaren niets meer doen. Maar je zoekt toch

financier als kredietnemer zijn lid van de coöperatie.

iemand die je geld wil geven.

Kredietunies richten zich met name op het financieren van bestaande
ondernemingen en ervaren starters. Er is sprake van een persoonlij-

“Naoberkrediet verstrekt niet alleen geld, ze helpen je ook

ke benadering, dus er wordt niet alleen naar de ratio’s gekeken. Alle

persoonlijk mee met een coach die bij je aan tafel zit. 1x per 2

leden ondernemers hebben toegang tot het netwerk van onderne-

maanden heb je een gesprek met je coach over allerlei zaken.

mers waaruit de kredietunie bestaat. In de praktijk leidt dit vaak tot

De coach is een oud-horecaman, die weet als geen ander het

nieuwe business opportunity’s. Een kredietunie benadert elke krediet-

reilen en zeilen in de horeca, ze weten waarover ze praten, kennen

aanvraag als maatwerk. Daarom is er financieel vaak meer mogelijk.

de problematiek. Een perfecte sparrinspartner voor mij...”

“Kredietunie verstrekt niet alleen geld,
ze helpen je ook persoonlijk mee met
een coach die bij je aan tafel zit.”

Wil je investeren in ondernemers die je kent of een branche waar je
verstand van hebt? Wil je geld lenen van andere ondernemers die
met je mee denken hoe je je succes kunt vergroten? Of wil je in een

Coaching is een vast onderdeel van de bedrijfsfinanciering bij
Naoberkrediet, de coach wordt persoonlijk door Naoberkrediet
uitgezocht zodat deze aansluit bij je bedrijf en bij je als persoon.”

stapelfinanciering een partij vinden die de financiering succesvol
“Met het geld heb ik al ontzettend veel gedaan. De kopschuur is

maakt. Dan is een kredietunie iets voor jou.

klaar, paaltjes staan in de grond en de materialen liggen klaar.

Bij een kredietunie vind je:

28

We staan op het punt om te starten met de terreininrichting.

spreken eigenlijk dezelfde taal. Ik had een investering nodig van

Naoberkrediet staat voor mij voor korte lijnen, er gaat geen lange

€100.000. Mijn bedrijf loopt goed dus een deel kon ik zelf finan-

tijd overheen.” Aldus een tevreden Wilfried Nijenhuis.

cieren. De eerste opstart moest met het geld van Naoberkrediet

van € 25.000,- tot € 250.000,-, gericht op het MKB per regio of branche.
• Financiering
• De financiering heeft een looptijd van 1-10 jaar, met een marktconform rentepercentage.

Vereniging Samenwerkende Kredietunies| info@samenwerkendekredietunies.nl | 06 - 250 874 29

Naoberkrediet wilde wel financieren en ze staan heel kort bij je, ze

gemaakt kunnen worden.’

Ga naar de site
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LEASING,
VEELZIJDIG
FINANCIEREN
NEDERLANDSE VERENIGING VAN LEASEMAATSCHAPPIJEN
De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) behartigt sinds 1972 de belangen van de algemene lease
maatschappijen in Nederland. Haar Leden zijn leasemaatschappijen die gespecialiseerd zijn in zogenoemde ‘equipment lease’
ofwel leasing van bedrijfsmiddelen.

HOE LEASE DE GROEI VAN HEALTHCITY ONDERSTEUNT
HealthCity biedt een compleet aanbod van fitness-en wellness faciliteiten. In korte tijd groeide het bedrijf van Eric Wilbortsen
en Rene Moos uit tot 200 clubs. De focus ligt op kwaliteit, dienstverlening en service naar de klanten. De sportscholen
behoren tot het premium segment en zijn daarmee onderscheidend dankzij de persoonlijke aandacht en begeleiding van de

Zij (ver)leasen objecten als trucks en trailers, kranen, bussen,

Leasing is dus de belangrijkste externe financieringsbron van het

klant. Daarnaast de luxe uitstraling van de club, de kwaliteit van de apparatuur en hoe je wordt ontvangen bij de receptie.

grondverzetmachines, industriële machines in de metaal-, hout- en

MKB, na de banken.

De beleving moet kloppen. Hiervoor heeft HealthCity continu kwalitatief goede en up-to-date fitnessapparatuur nodig.

kunststofverwerkende industrie, drukmachines, kopieermachines,
computers en ICT-oplossingen.

“HealthCity is in de afgelopen jaren snel gegroeid in het aantal
MKB ondernemers maken steeds meer gebruik van leasing omdat er

leden en de kwaliteit van de sportscholen is verbeterd.

100% financiering verstrekt wordt (de volledige waarde van het object).

Daardoor was er behoefte aan een partner die kon mee schalen

Hierdoor blijft het werkkapitaal van de onderneming geheel beschik-

met de financiering van zowel fitnessapparatuur als digitale

baar. Daarnaast wordt de financieringsduur gekoppeld aan de econo-

apparatuur.” Verteld Eric Wilborts. Om deze groei mogelijk te

mische levensduur van het object. Bovendien kunnen een

maken koos HealthCity voor een samenwerking met MKB Smart

aantal risico’s verlegd worden naar de leasemaatschappij.

Digital. Een groot voordeel vergeleken met andere maatschap-

Voor fabrikanten en resellers biedt leasing een oplossing in de vorm

pijen, is dat MKB Smart Digital niet alleen IT of alleen fitness

van ‘vendor leasing’, waarbij de verkopende partij meteen de lease

apparatuur financiert, maar alle roerende apparatuur kwalificeert

aanbiedt op basis van een onderliggend arrangement met een lease-

voor lease.

maatschappij. Hierdoor ontzorg je de klant maximaal, deze hoeft
immers zelf niet op zoek naar financiering.

“Op dit moment concentreren we op de groei binnen de bestaande

“De lijnen zijn korten alles wordt snel
en soepel geregeld.”

In Nederland is in 2016 voor 5,5 miljard euro aan financiering verstrekt
in de vorm van leasing. Hiervan is ruim 80% verstrekt aan MKB bedrijven.

vestigingen, waarin we inzetten op kwaliteit, dienstverlening en
service naar de klanten. MKB Smart Digital is een partner die
snel schakelt en mee denkt met onze behoeften. De lijnen zijn
korten alles wordt snel en soepel geregeld.”

Voordelen van Leasing
schakelen en korte trajecten
• Snel
de financieringsoplossing continu beschiken over up-to-date apparatuur
• Dankzij
• Inzicht in de budgetten vanwege vaste leasekosten per maand i.p.v. piekinvesteringen

NVL | info@nvl-lease.nl 
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PRIVATE
INVESTEERDERS
BUSINESS ANGELS NETWERKEN NEDERLAND

HOE WE CAMMIO HIELPEN INTERNATIONAAL TE GROEIEN

Vereniging Business Angels Netwerk Nederland (BAN NL) is de nationale beroepsvereniging die de business angels markt

“Zoek financiering daar waar je groeipotentieel ligt”,

vertegenwoordigt. De leden van de Vereniging zijn business angels netwerken, business angels syndicaten (groepen) en

vanuit deze overtuiging brengt Angel Funding Germany

individuele business angels. BAN NL vertegenwoordigt in totaal meer dan 3000 business angels.

groei-ondernemingen in contact met Duitse business
angels. Lokale angels leveren namelijk niet alleen

De Vereniging wil alle betrokkenen in de business angels markt in

te downloaden. In dit boek staat praktische informatie voor onder

Nederland verbinden. Wij richten ons op het verder ontwikkelen van

nemers hoe zich voor te bereiden op een kennismaking met business

een business angels ecosysteem voor maximale toegankelijkheid van

angels en hoe het werkt.

expertise om succesvol te zijn op de Duitse markt.

zijn naast business angels alle marktpartijen die met business angels

Business Angels investeren vanaf ongeveer € 50.000,- tot € 300.000.

Angel Funding Germany introduceerde Walter Hueber, CEO van

werken uitgenodigd om geassocieerd lid te worden.

Grotere bedragen zijn mogelijk door syndicaten van angels of aan

Cammio, bij een business angel netwerk in Nordrhein-Westfalen

vullingen van andere financieringsvormen. Bij angelinvestment dient u

waar bij mocht pitchen. Dit heeft eind vorig jaar geleid tot de in-

Via de Vereniging krijgen ondernemers via de website

bereid te zijn om een deel van uw aandelenbelang in uw bedrijf af te

vestering door twee Duitse business angels.

www.bannederland.nl overzicht van de business angels netwerken

staan. U ontvangt groeikapitaal, kennis, ervaring, netwerken en even-

die er toe doen in Nederland. De profielen van de netwerken maken het

tueel coaching van een ervaren business angel.

groeikapitaal, maar beschikken over contacten en

business angels investors voor ondernemers en omgekeerd. Daarom

Walter Hueber: “Sinds begin dit jaar hebben we met Cammio een

mogelijk een eerste inschatting te maken of het contact leggen zinvol is.

“Met DACH als tweede thuismarkt,
hebben we nu een enorm sterke
positie in Europa.”

vestiging in Keulen met een Duits team. Als geboren Oostenrijker
De Vereniging zelf bemiddelt niet naar business angels. Dat doen

heb ik een basis kunnen leggen. We konden starten met een net-

Op de website staat ook nuttige informatie over hoe de business angels

haar leden. Het heeft derhalve geen zin om de Vereniging hiervoor te

werk van partners en toonaangevende klanten zoals Metro Group,

te werk gaan. Daarbij is het boek ”Hoe vind ik een investeerder”

benaderen.

Rheinmetal en GALERIA Kaufhof. De financiering hebben we met

die een persoonlijkheidsprofiel genereren en vervolgens met een

Duitse business angels georganiseerd om snel op te kunnen

algoritme ‘lerend’ matchen. Concreet betekent dat sneller, beter

schalen en een nieuw netwerk aan te kunnen spreken. Met DACH

mensen kunnen werven die langer blijven en productiever zijn door

(Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) als tweede thuismarkt, heb-

hun persoonlijke match met functie, team en cultuur.

ben we nu een enorm sterke positie in Europa.

Praktische tips voor ondernemers die een business angel overwegen:

Samen met mijn medeoprichter hebben we Cammio oorspronke-

is belangrijk. Zorg voor zoveel mogelijk markt bewijs en tastbaarheid. Als u iets in handen hebt is uw propositie interessanter.
• Timing
een samenvatting (2pager), een presentatie en de business case uitgewerkt. Duidelijk is wat de business angel wordt geacht in te brengen.
• UU heeft
gefundeerd één netwerk en niet meteen allemaal gelijk. Zo kunt u eerdere ervaringen/terugkoppeling verwerken in uw propositie.
• U benadert
voor reële investeringspropositie ter afweging (risico’s vs aandelenbelang) en er is een duidelijke exit strategie voorhanden.
• Alszorgt
• u geen ervaring hebt met business angels investing adviseren wij u om u bij te laten staan door een deskundige op dit terrein.

Business Angels Netwerken Nederland | info@bannederland.nl | 06 - 2890 9185

32

Ondernemen is een avontuur met een duidelijk doel voor ogen. In

lijk ontwikkeld in een dochteronderneming van de Telegraaf Media

het geval van Cammio een bedrijf bouwen rond een online video

Groep en vervolgens een management buy-out gedaan. We wilden

recruitment platform. Daarmee ‘upgraden’ we het wervingsproces

al meteen een internationaal bedrijf bouwen, Nederland als basis

van werkgevers naar een proces waarbij de persoonlijkheid van

en direct Europa in. Het merendeel van de omzet komt inmiddels

de kandidaat centraal staat. Dat doen we met video interviews

uit het buitenland”.

Ga naar de site
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