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VOORWOORD

Nederland is een land van ondernemers. In geen ander ontwikkeld land is de afgelopen tien jaar het ondernemer-

schap zo toegenomen als hier. Een op de tien volwassen Nederlanders is recent een bedrijf gestart of is bezig er 

één op te zetten. De overheid helpt hen met het scheppen van de juiste randvoorwaarden.

Toegang tot financiering is een van die voorwaarden. Het ministerie van Economische Zaken heeft de afgelo-

pen jaren flink ingezet op een verbreding van het financieringsaanbod. Dat heeft geleid tot nieuwe aanbieders 

en ontwikkeling van alternatieve financieringsbronnen zoals mkb-obligaties, crowdfunding en kredietunies. De 

toekomst ligt niet in een van de bronnen, maar in een combinatie ervan. Banken blijven belangrijk: als financiers 

én als regisseurs die bedrijven kunnen helpen bij het vinden van de optimale financieringsmix.

In die mix komen steeds meer nieuwe vormen van financiering. Wie mee wil doen in een geglobaliseerde en 

gedigitaliseerde wereld, moet immers vernieuwen. Dat geldt voor ondernemers, dus ook voor hun financiers. Om 

innovatie in de financiële sector te stimuleren, hebben de minister van Financiën en ik onlangs Willem Vermeend 

benoemd als special envoy FinTech. Het mes snijdt aan twee kanten: innovatie in de financiële sector leidt tot 

beter passende financiering voor alle ondernemers in Nederland en biedt tegelijkertijd kansen voor (nieuwe) 

bedrijven binnen de sector zelf.

Om ondernemers te helpen de weg te vinden door het steeds bredere financieringslandschap, heb ik vorig jaar 

samen met onze partners de online Nationale Financieringswijzer gelanceerd. Ook tijdens de Week van de 

Ondernemer willen we vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen. Dat doen we onder meer met NLGroeit, dat 

begin dit jaar met behulp van het ministerie van start is gegaan en aanwezig is deze week. NLGroeit brengt on-

dernemers uit het mkb in contact met ceo’s van het grootbedrijf die hen coachen bij het verwezenlijken van hun 

groeiplannen.

 

Building Better Business is de boodschap van deze Week van de Ondernemer die ik van harte onderschrijf. Ons 

land is groot geworden door ondernemers. Bouwen aan een nog beter bedrijfsleven is bouwen aan een nog beter 

Nederland. Ik nodig iedereen uit daaraan bij te dragen.
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NATIONALE FINANCIERINGS WIJZER

Wijzer op weg naar financiering!

Geld nodig om jouw ondernemersplannen te realiseren maar je weet nog niet welke vorm van financiering het beste bij jou past? Of heb je vragen over de 

voorbereiding van een financieringsaanvraag? De Nationale Financieringswijzer helpt je op een objectieve, snelle en overzichtelijke manier op weg. 

Inzicht en overzicht in financieringsvormen

Op www.nationalefinancieringswijzer.nl of via onze app krijg je informatie 

over de meest gangbare financieringsvormen en inzicht in de belangrijkste 

kenmerken. Met handige checklists en een financieringswijzer onderzoek je in 

enkele minuten je financieringsbehoefte. Van factoring tot een kredietunie. 

En van crowdfunding tot overheidsgaranties.

Goede voorbereiding

Alleen met een goede voorbereiding zul jij een financier bereid vinden om 

jouw droom te financieren. Hoe maak je een goede financieringsaanvraag? Is 

je ondernemersplan compleet? Op de Nationale Financieringswijzer vind je 

praktische handvatten en tips. 

Partners die jou verder helpen

De Nationale Financieringswijzer is een initiatief van het Ministerie van Econo-

mische Zaken, Rijksdienst van Ondernemend Nederland, Kamer van Koophan-

del, Nederlandse Vereniging van Banken, MKB Nederland en VNO-NCW. 

Samen met de aangesloten brancheorganisaties helpen we jou als ondernemer 

wegwijs te worden in bedrijfsfinanciering.

Op www.nationalefinancieringswijzer.nl of onze app vind je contactgegevens 

van de aangesloten partners. Ook staan wij op diverse ondernemersevents 

zoals de Week van de Ondernemer.  

We ontmoeten je graag!
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FINK

Fink staat voor Financieringslink (Fink) en is het initiatief voor jou als ondernemer waarmee je via een 

online portaal snel en gemakkelijk inzicht krijgt in je financieringskansen bij meerdere  financiers. 

 Voordelen

Via Fink krijg je als ondernemer binnen drie dagen terugkoppeling van de deelnemende financiers of je in aan-

merking komt voor financiering. Dit is mogelijk omdat de aan te leveren gegevens gestandaardiseerd zijn. Je 

levert één keer alle gegevens aan (algemene gegevens, kleine balans, winst en verliesrekening, prognose) voor de 

verkenning bij meerdere financiers. Dit scheelt veel tijd. De kracht van Fink is dat er verschillende type financiers 

participeren bij dit initiatief zoals crowdfunding, lending, private equity, kredietunies of business angels.

 Meer informatie

Fink is een pilot en een initiatief van het ministerie van Economische Zaken dat samen met partners als Logius 

wordt ontwikkeld. Dit initiatief wordt ondersteund door bijvoorbeeld MKB-Nederland en diverse brancheorgani-

saties voor intermediairs. Op de website: www.financieringslink.nl is meer informatie te vinden over de pilot Fink 

per doelgroep: ondernemer, intermediair, softwareleverancier en financier.



ERIC SARIS
Directeur Bedrijven Rabobank
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ONDERNEMERS ONTZORGEN

De Nederlandse economie trekt aan. Het ondernemers- en consumen-

tenvertrouwen ligt op een beduidend hoger niveau dan een jaar geleden. 

De binnenlandse bestedingen nemen toe. Dat is goed nieuws voor onder-

nemend Nederland. Na jaren van krimp komt er eindelijk weer ruimte voor 

groei. En de investeringen die daarvoor nodig zijn.

Voor die investeringen kan het Nederlandse midden- en kleinbedrijf 

gebruikmaken van een veelheid aan financieringsbronnen, van bancaire fi-

nanciering tot private investeerders en regionale ontwikkelingsmaatschap-

pijen. Intussen zijn daar ook talloze ‘nieuwe’ financieringsmogelijkheden bij 

gekomen. Ondernemers hebben daardoor meer keuze dan ooit.

Maar hoe vindt u als ondernemer in die doolhof van financieringen de juiste 

weg? Voor u is ondernemen immers hoofdzaak en het vinden van financie-

ring bijzaak. Daarom ‘ontzorgen’ wij zakelijke klanten met één aanspreek-

punt waar u voor alle financieringsmogelijkheden terecht kunt. De Rabo-

bank kent als geen ander de financieringsmogelijkheden in uw regio, sector 

en voor uw type investering.

Voor een goed onderbouwd plan zoeken we samen met de ondernemer 

naar een passende financiering, bancair en niet bancair. Onze kennis en 

lokale netwerken zetten we in om ondernemers zoals u ambities te laten 

waarmaken. Deze regierol op het gebied van financieren past ons goed. 

En het stelt u in staat om u te richten op het ondernemen. Zo maken we 

samen, bank en ondernemers, Nederland sterker.
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RABOBANK, EÉN LOKET VOOR AL UW FINANCIERINGEN

Voor de financiering van uw ondernemingsplannen zijn er naast de bank vele andere financieringsoplossingen.
Maar hoe vindt u hierin uw weg? De Rabobank biedt uitkomst.

De Rabobank is en blijft het vertrouwde adres voor ondernemers die 
een zakelijke lening nodig hebben. Nederlandse banken hebben 140 
miljard euro aan krediet uitstaan bij het MKB, met de Rabobank als 
grootste kredietverstrekker. Steeds strengere kapitaaleisen maken wel 
dat banken kritischer zijn in hun kredietverlening.

Veel nieuwe financieringsvormen
Tegelijkertijd stijgt het aantal alternatieve financieringsvormen. Zoals 
crowdfunding, kredietunies, private investeerders, participatiemaat-
schappijen, MKB-obligaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen 
en stimuleringsregelingen van lokale en nationale overheden. Dat biedt 
kansen voor ondernemers die zoeken naar investeringsruimte.

Plannen en ambities realiseren
Deze financieringsalternatieven blijven vaak onbenut. Omdat onder-
nemers ze niet weten te vinden. De Rabobank kent als geen ander de 
weg naar deze aanvullende financieringsbronnen en helpt ondernemers 
via één loket met tal van financieringsmogelijkheden. Samen met de 
ondernemer beoordeelt de bank het businessplan. Vervolgens kijken 
we welke financieringsoplossing het beste past. De Rabobank regelt 
vervolgens dat die financiering voor elkaar komt. De bank zet haar 
regionale contacten en netwerken, van investeringsfondsen tot andere 
ondernemers en vermogende particulieren, in om ondernemers verder 
te helpen. Voor elk goed plan vindt de Rabobank een weg naar finan-
ciering.

Voor meer informatie of een telefonische afspraak:   www.rabobank.nl/financieren
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ACTIVE ANTS
VOORSPRONG NEMEN EN HOUDEN

Jean Lahaye en Jeroen Dekker hadden 2,5 miljoen euro nodig 
voor de investering in een nieuwe machine waarmee hun 
bedrijf Active Ants sneller en efficiënter kan werken. 

Active Ants vervult het afhandelingstraject voor webwinkels. Van 
het opslaan en verpakken van goederen tot de verzending en 
retourafhandeling. Jeroen: ‘Om voorsprong op onze concurren-
ten te nemen én te houden, wilden we een machine kopen die 
heel efficiënt spullen kan opslaan en waarmee we heel snel orders 
kunnen verzamelen.’ Daarvoor was 2,5 miljoen euro nodig. ‘Zo veel 
geld hadden we nog nooit uitgegeven’, zegt Jeroen. ‘We dachten 
dat het moeilijk zou worden, maar onze accountmanager van de 
Rabobankschrok er helemaal niet van.’ 

Passende financieringsoplossing
Active Ants is een jonge onderneming. Dat maakte het vraagstuk 
voor accountmanager Wim ter Harmsel uitdagend. Samen met 
de ondernemers bekeek hij de plannen en zocht hij naar moge-
lijkheden. Wim ter Harmsel van Rabobank Utrechtse Waarden: 
‘We hebben een gestapelde financiering voorgesteld: een bancair 
krediet, in combinatie met factoring, leasing, staatsgarantie en een 
Europese investeringslening.’ Jean Lahaye: ‘Wij zijn goed in on-
dernemen, maar niet in het aantrekken van vreemd vermogen. We 
hebben geen idee wat allemaal mogelijk is. Dat wist de Rabobank 
wel en dat leidde tot een heel passende financieringsoplossing.’

ACTIVE ANTS
Jeroen Dekker en Jean Lahaye

“Wij zijn goed in ondernemen, maar niet in het 
aantrekken van vreemd vermogen. We hebben 
geen idee wat allemaal mogelijk is. Dat wist de 

Rabobank wel en dat leidde tot een heel passende 
financieringsoplossing”
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BUSINESS ANGELS NETWERKEN NEDERLAND

Business Angels Netwerken Nederland is een vereniging van business netwerken, business angels 
en business angels syndicaten. Business Angels zijn private investeerders die naast risicokapitaal hun 
kennis, ervaring en netwerken via een coachingsrol inbrengen in kansrijke start-ups en groeibedrijven.

De Vereniging vertegenwoordigd ruim 3000 business angels. De activiteiten van de Vereniging zijn:
• Door samenwerking meer bekendheid geven aan business angels investing
• Aanspreekpunt zijn voor sector gerelateerde zaken voor de overheid en bedrijfsleven
• Actieve lobby naar overheid en Europese Unie voor fiscale faciliteiten en ondersteuningsprogramma’s
• Stimuleren van samenwerking tussen business angels en business angels netwerken
• Verkrijgen van inzicht in de behoeften van de business angels investeringsmarkt
• Bevorderen van cross border investing door samenwerking met internationale business angel-organisaties

Business Angels financieren bedragen tussen de €50.000,- en €200.000,- syndicaten van angels investeren 
gezamenlijk grotere bedragen en werken in toenemende mate ook samen met VC’s. 

Voor meer informatie neem contact op met:

Business Angels Netwerken Nederland Website. www.BANNederland.nl
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LOKALINC

Lokalinc is de marktplaats voor unieke cadeaus van de 
beste lokale winkels in Nederland, onze community van 
winkels en consumenten selecteert de mooiste lokale 
winkels van Nederland en wij brengen hun mooiste 
producten online op een visueel inspirerende wijze.

Eindelijk is het mooi, makkelijk & snel om unieke cadeau 
producten te vinden van de beste lokale winkels.

Lokalinc heeft ruim 12 maanden gezocht naar passende 
investeerders (smart money), waarbij in januari dit jaar 
€250.000 is opgehaald bij 2 angel investors. In onze 
zoektocht hebben wij velen netwerken gesproken van de 
ABN informals, individuele angels tot netwerkgroepen 
zoals Meesters van de Toekomst. De laatste heeft ons 
uiteindelijk zeer goed heeft gesteund. We hebben zelfs 
termsheets getekend met angels die uiteindelijk niet 

zijn doorgegaan, achteraf een zegen gegeven de zeer 
restrictieve terms die ons toen waren geboden. Echter 
op dat moment was dit bijna de dood van onze startup 
Lokalinc.

We hebben onze financiering opgehaald door, 
noodgedwongen, ‘heilige’ focus te leggen op het 
bewijzen van onze tractie in consumentverkoop. Door 
een zeer succesvolle November en December hebben 
we bewezen dat er grote potentie ligt in Lokalinc en 
daardoor was binnen 5 weken de investering afgerond. De 
investering is nu om het volgende te optimaliseren voor 
de commerciële scale-up: 

 - Versterken commercieel team voor het uitwerken 
van de CPA per sales channel

 - Verbeteren sales funnel voor conversie van traffic

“Je weet pas echt dat je passie voor iets hebt als het moeilijk gaat, dan zorgt die 
passie ervoor dat je doorgaat en succesvol bent”

LOKALINC
Iain Thompson
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CREDION REALISEERT BEDRIJFSFINANCIERINGEN

Bedrijven een goed doortimmerd en prikkelend financieel advies geven. Dat is kort gezegd de 
dienstverlening waarmee Credion zich op de zakelijke financieringsmarkt begeeft. Credion doorloopt 
samen met ondernemers het complete financieringstraject. 

Credion is een in 2001 opgerichte financiële 
adviesorganisatie die zich als enige in Nederland 
heeft gespecialiseerd in het aantrekken van vreemd 
en eigen vermogen voor MKB-bedrijven. Jaarlijks 
realiseert Credion voor ruim 1.400 MKB bedrijven 
een financieringsoplossing.  

Door haar landelijke positie (meer dan 40 
vestigingen) en haar vele door haar begeleide 
transacties is Credion in staat meer kanalen 
open te breken voor financieringen, zodat er 
naast de algemene banken ook alternatieve 
financieringspartijen aangeboden kunnen worden. 
Credion beschikt hierdoor over toegang tot ruim 
40 bronnen van geld. Dit zijn bijvoorbeeld naast 
de algemene banken, crowdfunders, investeerders, 
maar ook financiers die de inkoop voorfinancieren. 

Door deze vele verschillende bronnen van geld 
en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in 
staat meer hedendaagse bedrijfsfinancieringen 
te realiseren dan wie dan ook. Hier doet de klant 
van Credion haar voordeel mee. Daarnaast geeft 
Credion een onafhankelijkheidsgarantie af, doordat 
zij een vergoeding vraagt voor haar dienstverlening 
aan haar klant.

Credion’s credo luidt: “Credion realiseert geld om 
te ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor”.

Meer weten? Kijk op www.credion.nl voor de 
dichtstbijzijnde Credion vestiging.

Voor meer informatie neem contact op met:

Credion

Email. info@credeion.nl

Tel. (0513) 65 68 77

Website. www.credion.nl
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EUROPOORT UITZENDBUREAU

Credion vindt oplossing in MKB Impulsfonds 
voor overname Europort uitzendbureau.
Michaël de Bruine (31) is sinds juni 2015 eigenaar 
van Europoort Uitzendbureau in Rotterdam. Zij 
richt zich op cleaning van industriële installaties 
en levert personeel aan contractors van o.a. Shell, 
Esso, BP en Van Gansewinkel. Voordat De Bruine 
het uitzendbureau kon overnemen benaderde hij 
drie banken met een financieringsaanvraag voor het 
onroerend goed en de goodwill. De banken vonden 
het risico te groot ondanks de financiële steun 
van de verkopende partij. Na een jaar uitzichtloos 
lobbyen, kwam hij in contact met Credion.

“Het was een verademing. Snel schakelen, 
oplossingsgericht denken, tweerichtingsverkeer 
en geen ‘take it or leave it’-mentaliteit,” zegt 
De Bruine. “Credion zag een oplossing in het 
MKB Impulsfonds.” Het MKB Impulsfonds 
ondersteunt ondernemers die willen groeien, extra 
werkkapitaal nodig hebben of willen herfinancieren. 
Credion-adviseur Van Dienst: “Uiteindelijk 
heeft het MKB Impulsfonds ook een deel van de 
vastgoedfinanciering op zich genomen waardoor het 
risico voor de verkopende partij werd gereduceerd.”

De oud-eigenaar had een rekening courant 

faciliteit om de piekperiodes in de uitzendbranche 
op te vangen. Instandhouding van dat krediet was 
een voorwaarde van het MKB Impulsfonds. En 
dus moest De Bruine opnieuw om tafel met de 
bank. Weer kreeg hij ‘0’ op het rekest. Gelukkig 
was het de oud-eigenaar die hem te hulp schoot 
om als tijdelijke kredietverstrekker te fungeren in 
piekperiodes.

“Het is een schoolvoorbeeld van de gedreven 
ondernemer die zich vastbijt, volhoudt, hobbels 
overwint en zich uiteindelijk eigenaar mag noemen 
van een succesvol bedrijf,” zegt Van Dienst.

Foto: Paul van Bueren

“Als ik niet in gesprek was geraakt met Credion, dan was ik nu 
hoogstwaarschijnlijk niet ondernemer geweest!”

EUROPOORT
UITZENDBUREAU

Michaël de Bruine 
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COFACE

Zaken doen, betekent risico nemen. Externe factoren kunnen de resultaten van je onderneming 
sterk beïnvloeden. Een faillissement van een van je (grotere) afnemers, betekent niet alleen verlies 
van omzet, maar in geval van betaling op krediet ook een concreet debiteurenrisico. In tegenstelling 
tot wat sommige ondernemers denken, heb je wel invloed op dergelijke externe factoren. Een goed 
‘debiteurenmanagement’ is daarbij de sleutel. 

Coface, kennispartner van MKB-Nederland, is een expert in handelsrisico’s en als wereldleider op 
het gebied van kredietverzekering draagt Coface bij aan het beperken van deze financiële risico’s van 
ondernemers om zo de groei te bevorderen. Dankzij eigen vestigingen in 68 landen en een netwerk 
aan partners in vele landen daarbuiten, is Coface in staat haar diensten wereldwijd aan te bieden en 
handelsstromen met afnemers in ruim 200 landen te ondersteunen.

In veel gevallen spreken MKB’ers met hun 
afnemers een betalingstermijn af wanneer ze 
goederen of diensten leveren. Coface helpt 
ondernemers om in dit proces de juiste beslissingen 
te nemen en beschermt ze tegen het risico op 
wanbetaling. Zo kunnen ondernemers zich met een 
gerust hart richten op de groei en het succes van 
hun bedrijf.

 Met Coface hebben bedrijven alles in huis om 
niet-betalende klanten te vermijden:
• Kredietinformatie over afnemers dankzij de 

wereldwijde database;
• Professioneel incasso-netwerk;
• Schade-uitkering, mocht een afnemer alsnog 

niet betalen.

Voor meer informatie neem contact op met:

Coface

Email. info-netherlands@coface.com

Tel. 076 – 573 71 71

Website. www.coface.nl
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SOLAR NRG

Negen miljard euro heeft het MKB uitstaan 
aan openstaande facturen. Duizenden MKB’ers 
gaan jaarlijks failliet doordat een of meerdere 
klanten de levering niet betaalt. Algemeen 
directeur Marco van Veen verhaalt dat ook 
zijn onderneming in het verleden veel geld 
heeft verloren door niet-betalende klanten. 
SolarNRG, een van de grootste leveranciers en 
installateurs van zonnepanelen in Nederland, 
was sterk genoeg om dit op te vangen, maar het 
blijft zonde.

Nu SolarNRG samenwerkt met Coface 
beschikt Marco over meer zekerheid en kan hij 

zich gerust richten op het ondernemen en zich 
concentreren op dat waar SolarNRG goed in is: 
zonne-energie.

Marco van Veen: “Voorheen was het voor ons 
erg lastig om de kredietwaardigheid van onze 
klanten in te schatten. Wij handelden veelal op 
de ‘blauwe ogen’ van de klant. Sinds wij zaken 
doen met Coface vragen wij een advies en 
krijgen we vaak binnen enkele minuten te horen 
hoe kredietwaardig de desbetreffende klant is”.

SolarNRG heeft in het verleden ook met 
andere partners gewerkt op gebied van 

informatie of incasso. “Coface combineert 
echter zowel de voorkant als de achterkant 
van het traject. Expertise om vooraf in te 
schatten hoe kredietwaardig klanten zijn, en 
een strak incasso als er toch niet op tijd wordt 
betaald. Een onverwacht faillissement kan altijd 
gebeuren, en dan keert Coface gewoon netjes 
de schade uit”.

“Voorheen was het voor 
ons heel lastig om de 

kredietwaardigheid van onze 
klanten in te schatten“

SOLAR NRG
Marco van Veen
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GELD VOOR ELKAAR

Geldvoorelkaar.nl is het grootste crowdfundingplatform in Nederland en zet zich in voor de financiering van MKB Nederland en particulie-
ren. Via Geldvoorelkaar.nl ondersteunen investeerders en geldleners elkaar bij het waarmaken van hun ambities.  

Onze missie is dan ook om positief bij te dragen aan de financierbaarheid van (MKB) Nederland. Dit wordt mogelijk gemaakt door duizenden investeerders. 
Hiermee wordt de ‘echte’ economie ondersteund, profiteren investeerders van een hoog rendement en maken ondernemers hun ambities waar. 

#Share your ambition!

Naast annuïtaire leningen kunnen ondernemers ook crowdfundingprojecten 
met een converteerbare lening publiceren op Geldvoorelkaar.nl.

Ondernemers die hun project op Geldvoorelkaar.nl publiceren profiteren van 
de volgende voordelen:

• Publicatie van de campagne op het grootste crowdfundingplatform in 
Nederland. 

• Ruim 97% van de gepubliceerde kredietaanvragen wordt succesvol gefund.  
• Ruim 7.000 unieke bezoekers per dag op de website.

• Door de grote mate van exposure kan de crowdfundingcampagne 
uitstekend benut worden als marketinginstrument. 

• Geldvoorelkaar.nl heeft meer dan 900 bedrijven en particulieren succesvol 
gefund voor een totaalbedrag van meer dan 78 miljoen euro. 

• No cure no pay. Indien de campagne niet wordt volgeschreven, betaalt u 
geen succesfee. 

• Transparant: u heeft 100% inzage in de kosten. 
• Geldvoorelkaar.nl beschikt over een AFM vergunning en staat onder 

toezicht.
• Aanvraag mogelijk voor annuïtaire en converteerbare leningen. 

Voor meer informatie neem contact op met:

Geldvoorelkaar

Email. info@geldvoorelkaar.nl

Tel. 085-2733 465

Website. www.geldvoorelkaar.nl
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ACTIVE ANTS

Active Ants is al 28 jaar een gezond en groeiend 
logistiek bedrijf. Vanaf 2011 heeft Active Ants zich 
volledig gericht op het verzorgen van logistieke 
diensten voor e-commerce bedrijven (webwinkels). 
De onderneming verzorgt opslag, verzendklaar 
maken, verzending, en retourenverwerking voor 
webwinkels. Daarnaast kunnen webwinkels ook 
gebruik maken van additionele diensten zoals 
webshopontwikkeling, betalingsafhandeling, 
produktfotografie en klantenservice. 

Active Ants heeft recent geïnvesteerd in een 
automatische opslag- en orderpicking machine. De 
investering is volledig gefinancierd door de Rabobank 

ten bedrage van ongeveer 2,5 miljoen euro. Naast 
de financiering van de orderpicking machine was 
aanvullende financiering nodig voor aanpassingen 
in het bedrijfspand en uitbreiding werkkapitaal. 
Active Ants heeft hiervoor de mogelijkheden voor 
gestapelde financiering onderzocht. Dit heeft 
geresulteerd in een crowdfundingcampagne groot 
€ 600.000 via Geldvoorelkaar.nl. Een belangrijk 
argument voor het financieren met crowdfunding 
was de mogelijkheid om klanten en leveranciers van 
Active Ants te laten investeren. 

Via Geldvoorelkaar.nl werd € 600.000 opgehaald 
dankzij 629 investeerders. Het project van Active 

Ants is een uitstekend voorbeeld van het “nieuwe 
financieren”. De ontwikkeling van Active Ants 
wordt ondersteund door crowdfunding én bancaire 
financiering. Een oplossing die naar verwachting 
door nog veel meer MKB ondernemingen zal worden 
benut. 

Jeroen Dekker en Jean Lahaye (directie Active 
Ants): “Geldvoorelkaar.nl is het grootste 
crowdfundingplatform in Nederland met de meeste 
investeerders en een gedegen acceptatietraject. De 
samenwerking met Geldvoorelkaar.nl was voor Active 
Ants daarom een voor de hand liggende keuze”. 

“De machine wordt intensief gebruikt en heeft onze mogelijkheden om snel te produceren uitgebreid, de lening 
loopt 4-5 jaar, maar waarschijnlijk kunnen we hem eerder afbetalen”

ACTIVE ANTS
Jean Lahaye en Jeroen Dekker 

“De samenwerking met Geldvoorelkaar.nl was voor Active Ants
een voor de hand liggende keuze”
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EMF - PIN VOORSCHOT

EMF wil door middel van het PIN Voorschot het Nederlandse kleinbedrijf op eenvoudige wijze 
van kapitaal voorzien en ondernemers ondersteunen bij het succesvol maken van hun bedrijf.

Het PIN Voorschot is een unieke manier voor onder-
nemers met een PIN automaat om een korte termijn 
financiering te krijgen en deze op een geautomatiseerde 
en flexibele manier af te lossen. EMF koopt een gedeel-
te van de PIN omzet van de komende 3 of 6 maanden 
en betaalt daarvoor een voorschot in de vorm van een 
bedrag ineens tussen de EUR 2.000 en EUR 50.000 

Vervolgens wordt gedurende de termijn van de transac-
tie de PIN omzet door CCV gesplitst in twee bedragen. 
Eén bedrag gaat naar EMF als aflossing en het andere 
bedrag gaat zoals daarvoor naar de rekening van de 
ondernemer. Zodoende wordt iedere dag een beetje af-
gelost, afhankelijk van de PIN omzet van die dag. Als er 
veel omzet is wordt meer afgelost; als er weining of geen 
omzet is wordt die dag minder of niets afgelost.

Het PIN Voorschot werd op 1 maart 2015 door EMF 
in Nederland geÏntroduceerd en is een concept dat in 
Noord Amerika al vele jaren bekend is onder de naam 
Merchant Cash Advance.

Strategische partner GMF in Hong Kong was in 2008 
de eerste om dit concept in Azie aan te bieden en heeft 
meegeholpen het product geschikt te maken voor de 
Nederlandse markt.

Inmiddels hebben al meer dan 100 winkeliers en horeca 
ondernemers gebruikt gemaakt van een PIN Voorschot. 

Ook iets voor U?

Voor meer informatie neem contact op met:

EMF - PIN Voorschot

Email.info@emffinance.nl

Tel. 088-3880880

Website. www.emffinance.nl



21

TON’S BINDERIJ

Eén van onze eerste PIN Voorschot klanten was 
Ton’s Binderij te Hilversum. Ton heeft al 20 jaar een 
kleurrijke bloemenzaak met bijzondere bloemen aan 
de Gijsbrecht van Amstelstraat. Ton’s Binderij is 6 
dagen per week open. De winkel heeft veel vaste 
klanten die ook voor speciale gelegenheden – zoals 
trouwerijen, feesten en begrafenissen - bij hem 
boeketten kopen. 

Ton wilde naar aanleiding van vragen van klanten 
het aanbod in zijn winkel uitbreiden met glaswerk en 
keramiek. Hij had berekend dat hij met EUR 5.000 
een begincollectie kon aanschaffen. Omdat hij geen 
overtollige liquiditeiten had, zocht hij een financier 
voor deze investering. 

Bij zijn huisbank kreeg hij geen positief antwoord op 
zijn vraag en een crowdfunding campagne opzetten 
leek te tijdrovend gezien Ton’s 6 daagse werkweek.
 
Via onze direct mail brochure hoorde Ton van het 
PIN Voorschot. 

Binnen twee weken was het PIN Voorschot van 
EUR 5.000 rond en kon Ton zijn collectie glaswerk 
en keramiek aanschaffen. Op de verkoop daarvan zit 
een gezonde marge en Ton had geen probleem met 
de premie die hij aan EMF moest betalen. 

In de maanden die volgden ging de omzet van Ton’s 
Binderij flink omhoog waardoor hij zijn PIN Voor-
schot ruim binnen de termijn van 6 maanden af kon 

lossen, en de daarbij behorende bonus van EMF 
ontving. 

Inmiddels heeft Ton een nieuw PIN Voorschot van 
EUR 7.500 om zijn voorraad te vergroten. Dankzij 
deze toegang tot werkkapitaal voelt hij zich behalve 
een geweldige bloemist ook weer ondernemer!

“Dankzij de toegang tot 
werkkapitaal voelt hij zich behalve 
een geweldige bloemist ook weer 

ondernemer!”

TON’S BINDERIJ
Ton 
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NLINVESTEERT 

NLInvesteert ziet een herschikking in het financieringslandschap voor het MKB. Cofinanciering 
is de nieuwe werkelijkheid. Wij staan daar middenin. NLInvesteert helpt u als ondernemer door 
uw financiering met een combinatie van o.a. financiële dienstverleners, regionale overheden en 
‘informal investors’ mogelijk te maken. Traditionele, bancaire oplossingen worden zo versterkt en 
aangevuld met gelden van andere partijen. 

NLInvesteert mobiliseert groeikapitaal en ervaring 
om u als ondernemer vooruit te helpen. Samen met 
u maken we uw bedrijf én plan ‘fit voor financiering’. 
Daarna zoeken wij geschikte publieke en private 
investeerders. Daarvoor is ook ons eigen netwerk 
van ondernemende investeerders beschikbaar. 
Een financiering wordt gedaan in de vorm van een 
lening, eventueel gecombineerd met een deel 
aandelenparticipatie. Zo kan uw bedrijf zich blijven 
ontwikkelen.

Onze visie is dat kapitaal alleen niet genoeg 
is. Daarom werken we met u ook aan de 
financierbaarheid van uw plannen en organisatie. 
Niet alleen bij de start, maar ook in de toekomst. 
Zo maken we de kans op duurzaam succes zo groot 
mogelijk.

Voor meer informatie neem contact op met:

NLInvesteert

Email. info@nlinvesteert.nl

Tel. 085-4018705

Website. www.nlinvesteert.nl
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LEVELFOUR NETWORKS BV

Het is de missie van Levelfour Networks BV om bedrijventerreinen 
in Nederland te voorzien van een betaalbare en toekomstbestendige 
breedband infrastructuur. Deze is noodzakelijk om voorop te blijven 
lopen op het gebied van technologische ontwikkelingen. Levelfour 
Networks BV initieert, realiseert en exploiteert glasvezelnetwerken op 
bedrijventerreinen (FttO = Fiber to the Office). 

De komende jaren wordt een exponentieel toenemende vraag naar 
bandbreedte verwacht. Door de mogelijkheden van glasvezel, vooral 
op het gebied van uploadsnelheid, kan de traditionele infrastructuur 
niet tippen aan mogelijkheden die een glasvezelnetwerk biedt. 
Grote glasvezel- en dienstenbedrijven richten zich vooral op de 
consumentenmarkt, grotere bedrijventerreinen en in mindere mate op 
de kleinere bedrijventerreinen en buitengebieden.

LevelFour speelt hier op in. Middels een uitgekiend business plan worden 

bedrijventerreinen van glasvezel voorzien. Nieuwe projecten worden 
pas opgestart als men met de exploitatie op het afzonderlijke project al 
break-even kan draaien. Ook wordt de financieringsvraag pas concreet 
na de oplevering van het project/netwerk.

“Met de financieringsoplossing van NLInvesteert kunnen wij 
per groeifase van ons bedrijf de beste kapitaalmix organiseren. 

Ondernemen en financieren gaan zo hand in hand”

NLInvesteert verzorgt, na zorgvuldig onderzoek, voor Levelfour de 
benodigde financiering. De eerste tranches met hulp van private 
investeerders. In latere stadia ook in combinatie met bancaire 
oplossingen. Voor investeerders een mooie propositie in een nichemarkt, 
met én een stabiel rendement over een langere periode én kans mee te 
profiteren van de waardestijging van het bedrijf. 

LEVELFOUR NETWORKS
Peter Grotenhuis 
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LEASING VAN BEDRIJFSMIDDELEN

De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) behartigt sinds 1972 de belangen 
van de algemene leasemaatschappijen in Nederland. Haar Leden zijn leasemaatschappijen die 
gespecialiseerd zijn in zogenoemde ‘equipment lease’ ofwel leasing van bedrijfsmiddelen. 

Zij (ver)leasen objecten als trucks en trailers, 
kranen, bussen, grondverzetmachines, 
industriële machines in de metaal-, hout- en 
kunststofverwerkende industrie, drukmachines, 
kopieermachines, computers en ICT-oplossingen. 

MKB ondernemers maken steeds meer gebruik van 
leasing omdat er 100% financiering verstrekt wordt 
(de volledige waarde van het object). Hierdoor 
blijft het werkkapitaal van de onderneming geheel 
beschikbaar. Daarnaast wordt de financieringsduur 
gekoppeld aan de economische levensduur van 
het object. Bovendien kunnen een aantal risico’s 
verlegd worden naar de leasemaatschappij.

Voor fabrikanten en resellers biedt leasing een 
oplossing in de vorm van ‘vendor leasing’, waarbij 
de verkopende partij meteen de lease aanbiedt op 
basis van een onderliggend arrangement met een 
leasemaatschappij. Hierdoor ontzorg je de klant 
maximaal, deze hoeft immers zelf niet op zoek naar 
financiering.

In Nederland is in 2015 voor 5,2 miljard euro aan 
financiering verstrekt in de vorm van leasing, dat is 
een groei van 21%. Hiervan is ruim 80% verstrekt 
aan MKB bedrijven. Leasing is dus de belangrijkste 
externe financieringsbron van het MKB, na de 
banken. Leasing is vrijwel altijd maatwerk en staat 
voor ‘veelzijdig financieren’.

Voor meer informatie neem contact op met:

Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen

Email. info@nvl-lease.nl

Tel. 06-54 793 488

Website. www.nvl-lease.nl | www.leasingapp.nl
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JENS BEENHAKKER SERVICE BV

Jens Beenhakker, een familiebedrijf opgericht in 1937, is leverancier van 
mobiliteits- en revalidatiehulp-middelen en heeft 11 vestigingen ver-
spreid over het land. In opdracht van gemeenten (Wmo), instellingen 
(AWBZ), zorgverzekeraars en particulieren leveren zij hulpmiddelen met 
alle bijbehorende dienstverlening, waaronder het aanpassen van woningen.
Om het hoofd te bieden aan zowel economische als marktomstandig-
heden zocht Beenhakker een professionele partner voor de financiering 
van al haar mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen. 

Uitdagingen
• Verstrekken van kapitaal via gebruikelijke kredietlijnen is lastig door 

economische en financiële crisis 
• Bij verlies van een contract aan andere partij loopt Jens Beenhakker 

het ondernemingsrisico
• Het goed kunnen bijhouden van de voorraad ingezette en in te zet-

ten hulpmiddelen

“De servicegerichte en commerciële attitude van onze 
leasingpartner, met haar korte communicatielijnen en 

snelle response, stelt ons in staat om succesvol te blijven 
ondernemen in een continu veranderende zorgmarkt”

Oplossing
• Financiering van alle mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen via 

leasing
• Goed inzicht om in de Europese aanbestedingen scherp te kunnen 

aanbieden
• Het complete administratieve beheer van alle assets, inclusief de 

omruil en herverstrekking.
 
De voordelen van leasing
• Loskoppeling financiering en de gebruiksduur van hulpmiddelen
• Actuele online informatie over locatie van de asset
• Vermindering van administratieve lasten 

Dankzij de inrichting van een flexibele maatwerk leaseoplossing is Been-
hakker in staat zich te focussen op het commerciële proces, in plaats van 
onderhandelingen met de bank. Door de inzet van leasing is het moge-
lijk om de aanbestedingen innovatief te faciliteren en is het complete 
administratieve beheer van alle hulpmiddelen, inclusief de omruil en het 
opnieuw verstrekken van hulpmiddelen, transparant ingeregeld.

Bekijk en download ook onze app via www.leasingapp.nl, hier kunt u nut-
tige informatie op terug vinden. 
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PRIVATE EQUITY EN VENTURE CAPITAL, OFTEWEL PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN

Participatiemaatschappijen investeren risicodragend vermogen in niet-beursgenoteerde bedrijven.
Bij volwassen bedrijven heet dit ook wel private equity, bij jonge en startende bedrijven venture capital.

Wanneer een participatiemaatschappij?
Een participatiemaatschappij komt bijvoorbeeld van pas bij 
bedrijfsopvolging, het verzelfstandigen van een dochteronder-
neming, groeiambitie of specialisatie.
Wanneer een participatiemaatschappij investeert in een bedrijf, 
biedt zij dit bedrijf – in een notendop – kapitaal, managemen-
tondersteuning en specifieke expertise. 

Betrokken aandeelhouder
Een ondernemer krijgt een professionele partij als mede-aan-
deelhouder. Deze partij denkt met de ondernemer mee over de 
strategie van uw onderneming, de financiering en de invulling 
van het (top)management. Investeerder en ondernemer maken 
samen een plan voor de toekomstige groei van de onderneming.
Waar let een participatiemaatschappij op?
Voordat een participatiemaatschappij de beslissing neemt om te 
investeren in een onderneming, doet hij grondig onderzoek. Hij 
let hierbij op de volgende zaken:
• uitstekende kwaliteiten van de ondernemer en manage-

mentteam. En daarbij net zo belangrijk: is er een klik tussen 
beide partijen?;

• een sterke (verwachte) marktpositie in een groeiende markt;
• gezonde resultaten c.q. resultaatontwikkeling in afgelopen 

jaren en voorspelbare, verwachte stabiele kasstromen. Of, 
in het geval van een startende onderneming, de verwachting 
van een gezonde resultaatontwikkeling;

• een bijzonder, nog ongerealiseerd, potentieel; 
schaalbaarheid;

• voldoende potentiële verkoopmogelijkheden na 
3-7 jaar.

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen 
(NVP) is de branchevereniging van participatiemaatschappijen 
in Nederland. Meer dan 90% van het beschikbare participa-
tiekapitaal is aangesloten bij de NVP. Kijk op de website van de 
NVP voor meer informatie over participatiemaatschappijen, en 
een overzicht van leden.

Voor meer informatie neem contact op met:

Nederlandse Vereniging

van Participatie Maatschappijen

Email. info@nvp.nl

Tel. 0800-1014 (KvK Financieringsdesk)

Website. www.nvp.nl
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TYPE22

Van business plan naar wereldwijde speler
Het was het voorjaar van 2011 dat mede-oprichter 
Roel Reijnen van Type22 een pitch gaf en aangaf op 
zoek te zijn naar investeerders voor hun businessplan. 
Drie jaar later had Type22 klanten op alle continenten 
en groeiden zij uit tot wereldwijde speler.

Het plan was vrij eenvoudig. Type22 ziet een gat 
in de markt op het gebied van bagageafhandeling 
op luchthavens, en met name in het ‘self-service’ 
afgeven van je eigen bagage. Passagiers hebben een 
hekel aan in de rij staan en tevens is er ook nog veel 
personeel voor nodig. Hier kun je in één klap vanaf 
zijn door slimme, maar eenvoudige ‘Self BagDrop’ 
apparaten te plaatsen in de bestaande omgeving van 
de luchthaven.

Om deze plannen te kunnen ontwikkelen was er geld 
nodig. Dit vonden zij bij participatiemaatschappij TIIN 
Capital. En eind 2011 was het dan zover. TIIN Capital 
nam samen met VDL en Percival Participations een 
belang in het bedrijf.  

De investeerder had vanaf het allereerste begin 
veel vertrouwen in het management, waardoor het 
ondernemerschap alle ruimte kreeg. Als management 
kregen we veel ondersteuning bij de uitwerking van de 
strategie en op financieel gebied. Het business model 
werd verder uitgewerkt en aangescherpt met elkaar.

Gedurende de hele investeringsperiode heeft TIIN 
Capital zich altijd constructief opgesteld; Als partner 
aan de zijde van de ondernemer. Investeerder 
TIIN geloofde erin, dat wanneer een te nemen 
stap voor de ondernemer/onderneming goed zou 
zijn, het uiteindelijk ook het beste zou zijn voor de 
investeerder. Dat hebben wij in ieder geval zo ervaren.

Foto: Marcel Krijger

TYPE22
Roel Reijnen 
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QREDITS MICROFINANCIERING NEDERLAND

Qredits helpt (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met zakelijke leningen tot 
250.000 euro, coaching en tools. Qredits is een onafhankelijke en private kredietverstrekker met 
betrouwbare partners en stichting met een ANBI-status. 

Een verantwoorde financiering 
Bij Qredits kan iedere ondernemer terecht voor 
een financiering tot 250.000 euro. De starter met 
sterke plannen en de gevestigde ondernemer die 
verder wil groeien. Qredits kan ook uitkomst bieden 
als er te weinig onderpand is, geen eigen inbreng, 
een BKR-melding of als er werkkapitaal nodig is. 

Extra ondersteuning van een coach 
Soms kan een ondernemer wel wat extra 
ondersteuning gebruiken. Bijvoorbeeld bij 
marketing- of financiële vraagstukken. Qredits 
heeft een grote pool met vrijwillige professionals, 
zoals (oud)- ondernemers, accountants en 

managers. Zij ondersteunen ondernemers met de 
vraagstukken waar ze tegenaan lopen en zetten 
graag hun kennis, netwerk en ervaring in. 

 Tools om te starten en te groeien
Wij hebben verschillende e-learnings ontwikkeld 
voor ondernemers, zoals een e-learning voor 
het schrijven van het ondernemingsplan. Ook 
kan de ondernemer gratis sjablonen downloaden 
voor het ondernemingsplan en het financieel 
plan. Wil de ondernemer verder groeien? Dan 
hebben we daarvoor ook verschillende e-learnings 
ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een 
verkoopplan en debiteurenbeheer. 

Voor meer informatie neem contact op met:

Qredits

Email. info@qredits.nl

Tel. 0546-534010

Website. www.qredits.nl
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BOS

Een Healthy hotspot in Haarlem 
In een van de leukste straatjes van Haarlem vind 
je Bos. Bos kun je niet echt in een hokje plaatsen. 
Juicebar, saladebar, sapbar, zelf omschrijven ze 
zich als ‘Healthy to go’, maar ze vinden het ook erg 
gezellig als er mensen even gaan zitten. Dus ook die 
woorden dekken niet helemaal de lading. Bij Bos 
gaat het in ieder geval om lekker en gezond eten en 
drinken. 

Ruim zeven jaar werkte Gertjan in loondienst als 
projectmanager in de evenementenwereld. Hij was 
op zoek naar een nieuwe uitdaging, want haalde niet 
meer genoeg voldoening uit zijn werk. “Al langere 

tijd was ik bezig met gezond eten. In Amsterdam 
had je al tal van tentjes die ‘healthy food’ aanbieden, 
maar in Haarlem nog niet. In dat gat ben ik 
gesprongen en ik heb een kleine healthy hotspot 
opgericht, genaamd Bos.”

“Om Bos te kunnen beginnen, had ik geld nodig, 
onder andere voor de huur van het pand, de 
inrichting en apparatuur. Ik had zelf wel wat 
spaargeld, maar dat was niet genoeg. Eerst naar de 
bank geweest en die heeft mij doorverwezen naar 
Qredits. Qredits kende ik toen nog niet. Nadat 
ik informatie ben gaan inwinnen, kwam ik tot de 
conclusie dat zij wel heel goed zouden passen als 

financierder. Na veel prettig en persoonlijk contact 
zag Qredits mijn plan helemaal zitten. Eind 2015 
heb ik zelfs een tweede lening gekregen.

“Na veel prettig en 
persoonlijk contact zag 

Qredits mijn plan helemaal 
zitten. Eind 2015 heb ik zelfs 
een tweede lening gekregen”

BOS
Gert-Jan Bos
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tel. 088 667 01 00 
website. www.oostnv.nl

tel. 088 83 111 20
website. www.bom.nl

tel. 043 328 02 80
website. www.liof.nl

tel. 088 4747 255
website. www.innovationquarter.nl

tel. 050 521 44 44
website. www.nom.nl

REGIONALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJEN

Waarom Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen? Vaak is het 
goed om het bij de droge feiten te houden. Volgens onderzoek 
van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen 
zijn ROM’s als investeerder betrokken bij meer dan 50% vroege 
fase investeringen in innovatieve bedrijven. De ROM’s zijn 
daarmee met afstand de grootste verstrekkers van risicokapitaal in 
Nederland.  

Van alle buitenlandse bedrijven die zich in Nederland vestigen is 
een groot deel hier gekomen dankzij actieve ondersteuning van de 
acquisitie-afdelingen van ROM’s. Van Tesla in Tilburg tot de data-
centers van Google in de Eemsmond.  

Met business development worden jaarlijks tientallen nieuwe sa-
menwerkingsverbanden van innovatieve mkb’ers onderling en met 
kennisinstellingen en overheden tot stand gebracht. Nieuwe clus-
ters bouwen, Smart Industry fieldlabs, businessconsortia, program-
ma’s op maatschappelijke thema’s. ROM’s jagen aan én realiseren 
innovatieprojecten met en voor ondernemers.  

En toch zijn de harde feiten maar het halve verhaal. ROM’s zijn 
verbinders en versnellers. Ze verbinden startups, mkb’ers en het 
grootbedrijf binnen sectoren en tussen sectoren. Ze leggen de 
verbindingen met financiers, met kennisinstellingen en met over-
heden. Ze zijn de verbindende en versnellende schakels tussen de 
ambities van het nationale topsectorenbeleid en sterke regionale 
clusters. Ze kennen en werken dagelijks met duizenden en dui-
zenden ondernemers. Aan de maatschappelijke uitdagingen van 
morgen en de economische kansen van vandaag. 

Door innovatieve ondernemers te financieren, innovatie en ont-
wikkeling aan te jagen en buitenlandse bedrijven naar Nederland 
te werven treden ROM’s op als groeiversnellers. Voor individuele 
bedrijven, voor de groei van werkgelegenheid, voor regionale con-
currentiekracht en voor het versterken van de nationale economie.



31

CATAWIKI

In november 2008 werd Catawiki gelanceerd, door René Schoenmakers en 
Marco Jansen, als online catalogus en platform voor verzamelaars. Het idee 
was om eerst een community op te bouwen waarbij uiteindelijk vooral met het 
veilingmodel geld verdiend zou gaan worden. Om het concept verder op te 
schalen en uit te rollen moest worden geïnvesteerd in mensen en middelen.

Hoe de NOM hielp
De NOM is een generalist op het gebied van financieringen. Daarom werd 
besloten om in het geval van Catawiki, samen te investeren met partijen met 
ruime ervaring in de IT- en internetbranche. Ingegeven door razendsnelle 
ontwikkelingen zaten de investeerders maandelijks met Catawiki om tafel. Toen 

eenmaal werd begonnen met het online veilen van unieke bijzondere objecten 
met behulp van ter zake kundige veilingmeesters, tekende het waanzinnige 
potentieel van Catawiki zich af.

Resultaat
Catawiki heeft zich ontwikkeld tot het snelst groeiende online veilinghuis 
van Europa omdat het concept geweldig goed aansluit bij de wensen van de 
gebruikers en omdat het technisch fantastisch goed werkt. Er worden inmiddels 
meer dan 28.000 kavels per week geveild in meer dan 100 wekelijkse veilingen. 
Bieders en aanbieders komen van over de hele wereld. En dat terwijl de groei 
alleen nog maar sneller gaat.

‘We zijn enthousiast over de NOM. Ze hebben geïnvesteerd in de eerste ronde groeifinanciering van ons bedrijf en ze 
hebben goed geholpen bij de totstandkoming van de recente grote financieringsronde met als lead investor één van 
’s werelds meest gewilde ICT investeerders, Accel Partners.  Nu zijn we versneld bezig de beste online veilingsite voor 
bijzondere objecten ter wereld te worden.’

CATAWIKI
René Schoenmakers

en Marco Jansen 
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SPOTCAP

Spotcap is een online kredietverstrekker in Nederland die ondernemers (MKB en ZZP) weer helpt om te groeien, door het bieden van 
snelle en flexibele financiering. Wij analyseren zeer snel de mogelijkheden en doen dit grotendeels automatisch. Een kredietaanvraag 
kost slechts enkele minuten en binnen 24 uur presenteren wij het resultaat, zodat de ondernemer weer tijd en ruimte heeft om te 
ondernemen.

Voordelen van een aanvraag bij Spotcap:
• De aanvraag verloopt geheel online en kan binnen 15 min ingediend wor-

den.
• Zeer snelle analyse, concreet kredietaanbod en beschikking over krediet 

binnen 1 werkdag.
• Ondernemer bepaalt zelf wanneer het krediet opgenomen wordt, tot op-

name is een krediet kosteloos. 
• Vroegtijdig aflossen is mogelijk en geheel boetevrij. 
• U hoeft geen onderpand of andere zekerheden af te geven. 
• U hoeft geen complex businessplan te maken. 

Op Spotcap.nl kunnen ondernemers die minimaal een jaar bestaan en een mi-
nimale omzet van EUR 50.000 bruto per jaar hebben, online een kredietaan-

vraag doen tot maximaal EUR 150.000. Aflossing van het krediet kan binnen 6 
tot 12 maanden.De meeste klanten gebruiken hun krediet om te investeren in de 
groei van hun onderneming, zoals:

• Overbruggen van kortstondig liquiditeitstekort
• Aanschaffen van extra voorraden en/of bedrijfsmiddelen
• Opzetten van marketing- en salescampagnes
• Renovatie en/of uitbreiding van kantoorpand
• Aannemen van extra personeel
• Uitbreiding wagenpark 

Uiteraard zijn er nog een tal meer opties waar je de Spotcap investering voor 
kan gebruiken.

Voor meer informatie neem contact op met:

Spotcap

Email. info@spotcap.nl

Tel. 020-8905429

Website. www.spotcap.nl
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MANEGE ’T HOOGT

De Spotcap ervaring van Léon Jansens
Manege ’t Hoogt is een snel groeiende manege en 
pensionstal aan de rand van Utrecht en het mooie 
natuurgebied Gagelbos/Noorderpark. Twee jaar ge-
leden hebben wij onze deuren geopend en daarna is 
het aantal aanmeldingen voor paardrijlessen in hoog 
tempo toegenomen. Om de snelle groei te kunnen 
bijbenen, moesten we wel investeren, bijvoorbeeld 
in de aanleg van een nieuwe rijbaan, de aanschaf 
paarden en nog veel meer.

In januari hebben we hiervoor een financieringsaan-
vraag ingediend bij onze bank. In eerste instantie gaf 
die steeds aan dat het geen probleem was, maar er 
moest steeds meer aangetoond worden en opnieuw 
beoordeeld. Het duurde en duurde. Omdat we toch 

snel verder wilden, ben ik online gaan zoeken naar 
alternatieve financieringsmogelijkheden. Ik stuitte 
op de website van kredietverstrekker Spotcap, die 
meldde dat een aanvraag binnen enkele klikken werd 
beoordeeld. Na verder googlen kwam ik erach-
ter hoe Spotcap tot stand is gekomen en hoe het 
bedrijf werkt. Ik besloot een aanvraag via de site van 
Spotcap in te dienen. En ze maken hun beloftes 
waar; na een paar klikken en een kleine halve dag 
wachten, kreeg ik de terugkoppeling: de aanvraag 
was goedgekeurd, tegen een lage rente.

We kunnen onze onderneming nu verder uitbreiden. 
Op vragen die ik achteraf had, wordt direct gerea-
geerd, zowel per mail als telefonisch. 

“Dankzij de snelle en flexibele 
aanpak van Spotcap heb ik ons 
bedrijf succesvol verder kunnen 

uitbreiden” 

MANEGE ’T HOOGT
Léon Jansens
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SVEA FINANS

Betalingstermijnen behoren tot het verleden. Krijg tot 98% van uw factuur binnen 24 uur uitbetaald!

In Nederland is een groeiende groep MKB-ondernemers kwetsbaar voor late 
en uitblijvende betalingen. Factoring biedt voor deze groep ondernemers een 
oplossing. Simpel gezegd is factoring een vorm van financieren,  waarbij niet 
alleen de wachttijd, maar ook het kredietrisico en debiteurenbeheer van u 
worden overgenomen, zonder onverwachte extra kosten!

Svea Finans koopt uw facturen en betaalt gemiddeld 98-95% van 
het factuurbedrag binnen 24 uur aan u uit. Op deze manier behoren 
betalingstermijnen tot het verleden en kunt u de relatie met uw klanten en 
leveranciers optimaliseren.

De direct verbeterde cashflow stelt u als ondernemer in staat nieuwe 
opdrachten aan te nemen, zonder zorgen, want u bent verzekerd voor eventueel 
faillissement van uw klanten.

Svea Finans geeft vrijheid tot ondernemen
Ondernemen kenmerkt zich door een behoefte aan flexibiliteit, snelheid en 
adequaat kunnen schakelen. Doordat wij zelf ondernemer zijn, begrijpen wij uw 
behoefte. Wij delen onze kennis en ervaring graag met u en ondernemen met u mee.

Wij geven u de financiële zekerheid om te kunnen ondernemen, zodat u zich 
kunt focussen op uw core business.

Wilt u ook uw facturen binnen 24 uur betaald krijgen? Ja ik wil beginnen!

• Feiten over de Svea groep
• Opgericht in 1981
• Omzet 1,8 miljard SEK
• Inmiddels 916 medewerkers
• Actief in Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Estland, Letland, 

Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en grote delen van Oost-Europa

Voor meer informatie neem contact op met:

Svea Finans Nederland B.V.

Reeuwijkse Poort 216

2811 MZ Reeuwijk ZH

Tel. 0182-624400

Website. www.sveafinans.nl 
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R&E SERVICES

R&E Services werkt inmiddels al jaren met american 
factoring als financieringsvorm, maar dat was niet 
altijd zo. “Gemiddeld hebben we 80 mensen in dienst 
en factureren we zo’n 4 miljoen euro op jaarbasis. 
Sommige klanten betalen echter pas na twee of drie 
maanden. Dat is echt te laat. Om dat op te vangen 
zouden we namelijk een enorme buffer moeten 
hebben!” geeft eigenaar Etienne de Bruijn van 
Uitzendbureau R&E Services aan.

“Toen ik 12 jaar geleden voor het eerst hoorde van 
Svea Finans viel ik zowat van zijn stoel. Dit kan niet. 

Deze manier van financieren leek te mooi om waar 
te zijn.” Toch besloot Etienne contact op te nemen. 
Binnen één dag was de samenwerking een feit. 
“Wij hebben eigenlijk direct ons complete 
debiteurenbeheer aan Svea overgedragen. Hierdoor 
hoeven wij ons om de betalingen geen zorgen meer 
te maken, en kunnen we doorgroeien terwijl we ons 
kunnen focussen op onze primaire business.” 

Over de werkwijze is Etienne zeer te spreken: ‘Er is 
zoveel persoonlijke aandacht voor je, dat is uniek. 
Als er wat is spelen ze geen paniekvoetbal. Het zijn 

ondernemers zoals ikzelf, en ze zoeken altijd met je 
mee naar een goede oplossing. 

Ik heb alles meegemaakt als ondernemer. Zowel de 
bekende hoge pieken als de diepe dalen. De meeste 
grote banken heb ik van binnen gezien, maar wat mij 
betreft kunnen ze niet in de schaduw staan van Svea 
Finans. Het is gewoon een top organisatie. Ik heb veel 
te danken aan hun flexibele en coulante opstelling. 
Sterker nog: zonder factoring was ons bedrijf er 
misschien wel niet meer geweest.

“De machine wordt intensief gebruikt en heeft onze mogelijkheden om snel te produceren uitgebreid, de lening 
loopt 4-5 jaar, maar waarschijnlijk kunnen we hem eerder afbetalen”

R&E SERVICES
Etienne de Bruijn

“Zonder Svea Finans hadden wij hier niet gestaan” 
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TREFI FINANCE

Trefi Finance verstrekt financiering aan het MKB door het kopen en direct uitbetalen van uw 
facturen. U kunt zo binnen 24 uur al beschikken over een groot deel van het factuurbedrag.
Door deze oplossing wordt u niet langer beperkt door de soms zeer lang uitstaande debiteuren. 
U kunt direct doorgaan met hetgeen u als ondernemer wilt doen; ondernemen, investeren en uw 
ambities waarmaken. 

Deze vorm van debiteurenfinanciering is zeer 
geschikt voor het MKB omdat uzelf in contact blijft 
met uw klant, maar wel direct toegang heeft tot de 
uitstaande debiteuren. 

Als klant verstuurt u al uw facturen via het Trefi 
platform. Deze facturen komen in uw facturen-
‘mandje’ terecht. Trefi Finance koopt deze factuur 
van u en betaalt een initiële koopprijs uit op 
basis van het risicoprofiel van de debiteur en de 
openstaande facturen in de pool. Zodra de factuur 
wordt voldaan door de debiteur aan Trefi Finance, 
ontvangt u het restbedrag minus de kosten voor 
uitbetaling van de initiële koopprijs. Trefi Finance

vraagt een rentepercentage over de financiering 
van het portfolio van facturen. 

Om gebruik te maken van Trefi dient u te 
beschikken over: 
• B2B facturen 
• minimaal 10 debiteuren 
• een jaaromzet van minimaal EUR 250.000,- 
• een positieve cash flow de afgelopen twee jaar 
• een gemiddelde debiteurenstand 

van minimaal EUR 25.000,- 

Trefi Finance beschikt als enige Nederlandse 
alternatieve financier, over een BBB rating en 
Euronext notering. 

Voor meer informatie neem contact op met:

Ed Kiers van Trefi Finance

Email. ed.kiers@trefifinance.nl

Tel. 085-0270079 of  06-81144671

Website. www.trefifinance.nl
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VAN REE MEDIA & COMMUNICATIE

Van Ree Media & Communicatie levert alles op 
het gebied van communicatie. Zo’n 35 jaar geleden 
begonnen als drukkerij is het bedrijf steeds met de 
tijd meegegaan en biedt haar klanten tegenwoordig 
niet alleen drukwerk, maar ook grafisch ontwerp, 
digitale print en grafische afwerking. Ook voor de 
ontwikkeling van online communicatie-uitingen 
(website, Facebook, LinkedIn, Twitter) is het bedrijf 
de juiste partner. Bij Van Ree geldt: de klant moet 
te allen tijde kwaliteit geleverd krijgen tegen een 
scherpe prijs.

“Alhoewel we een bedrijf zijn dat stappen durft 
te zetten, innovatief is en beslissingen neemt, 
merkten we rond 2012 dat we bij de banken niet 
meer aan bod kwamen als we aanklopten voor 
financiering. Kredieten werden zelfs ingetrokken, 
want we behoorden tot de grafische branche en 
daarin zag men geen toekomst”, zo vertelt Arjen 
van Ree, algemeen directeur.
 
Toen het bedrijf in contact kwam met Trefi 
Finance bleek al snel dat samenwerking met 
deze innovatieve alternatieve financier voor het 
MKB een goede oplossing zou kunnen zijn om de 
weggevallen kredietfaciliteit in te vullen. Door de 
facturatie via Trefi Finance te laten lopen, heeft 
Van Ree we de volgende dag al een flink deel van 
het factuurbedrag op de rekening staan, om te 
ondernemen en te innoveren.

“Inmiddels zijn we zo’n 1,5 jaar verder en 
is de keuze voor Trefi een gouden greep 
gebleken”.

VAN REE MEDIA
& COMMUNICATIE

Arjen van Ree
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VOLDAAN

Liquiditeit creëren in ondernemingen. Dat is waar voldaan zich mee bezighoudt. Om te voorzien in 
de liquiditeitsbehoefte van onze klanten, kopen wij hun facturen. Deze dienstverlening stellen we ter 
beschikking aan alle Nederlandse MKB-ondernemingen met een omzet kleiner dan 5 miljoen euro.  

De processen houden we zo eenvoudig mogelijk. 
Daardoor kunnen wij binnen 24 uur een overeenkomst 
aanbieden. De ondernemer bepaalt zelf welke factuur 
er verkocht wordt. Levert de klant op een werkdag voor 
14.00 uur facturen aan? Dan kopen en betalen wij die 
nog dezelfde dag! voldaan vraagt alleen een vergoeding 
over de gekochte factuur. Maakt de ondernemer geen 
gebruik van onze dienstverlening? Dan betaalt hij ook 
niks. De kosten zijn voor iedere onderneming gelijk en 
staan op onze website. Wel zo transparant! 

Doordat wij de factuur nauwgezet analyseren, vragen 
wij niet om jaarcijfers of persoonlijke borgstellingen. De 
verkochte factuur is onze zekerheid. Wil de ondernemer 
geen gebruik meer maken van onze diensten? Geen 
probleem. Ons contract is dagelijks opzegbaar. 

Spelregels
• voldaan koopt alleen B2B facturen van 

Nederlandse/Belgische debiteuren met een 
kredietlimiet;

• De gekochte facturen op één debiteur dienen 
minimaal EUR 1.000,- per keer te bedragen;

• Voordat we een factuur kopen vraagt voldaan altijd 
toestemming aan de debiteur;

• voldaan koopt alleen facturen die de debiteur 
volledig wil betalen;

• voldaan koopt alleen facturen met een betaaltermijn 
van 90 dagen of minder.

Voor meer informatie neem contact op met:

Alex Frijters

voldaan

Email. alexfrijters@factuurvoldaan.nl

Tel. 085-4017964 | 06-575 740 37

Website. www.factuurvoldaan.nl
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SNEW

SNEW, een organisatie die gebruikte en nieuwe 
telefoontoestellen voor de telecombranche verkoopt, 
heeft veel groeipotentieel. Martijn van Engelen, 
oprichter en CEO van SNEW licht toe: “Eén 
van onze grootste debiteuren heeft aangegeven 
aanzienlijk meer van ons af te gaan nemen dan 
voorgaande jaren. Dat is natuurlijk mooi nieuws, 
alleen de betreffende debiteur betaalt pas na 90 
dagen. Daardoor ontstaat er bij ons een behoorlijk 
liquiditeitsprobleem. Wij moeten onze crediteur 
namelijk binnen 30 dagen betalen.” Tegenwoordig 

handelt voldaan de facturen voor SNEW, koploper op 
gebied van circulair inkopen, af. Martijn van Engelen 
is erg blij met die keuze. “Sinds wij onze facturen 
verkopen aan voldaan, is ons liquiditeitsprobleem 
opgelost en betalen wij onze crediteur keurig op tijd. 
Laat die groei maar komen!”

voldaan is er niet alleen om groeiende organisaties te 
helpen. Voor de startende ondernemer blijkt het vaak 
lastig om financiering aan te trekken via reguliere 
kanalen. Doordat voldaan alleen naar de factuur kijkt, 

is financiering geen bezwaar. Zo kon voldaan een 
starter op weg helpen door binnen twee dagen de 
financiering rond te krijgen. 

voldaan kan op meerdere manieren in uw 
liquiditeitsbehoefte voorzien. Het is simpel, 
toegankelijk en transparant. Ervaar zelf welke vrijheid 
we u als ondernemer bieden en neem contact met 
ons op.

“De machine wordt intensief gebruikt en heeft onze mogelijkheden om snel te produceren uitgebreid, de lening 
loopt 4-5 jaar, maar waarschijnlijk kunnen we hem eerder afbetalen”

“Sinds wij onze facturen 
verkopen aan voldaan, is ons 

liquiditeitsprobleem opgelost en 
betalen wij onze crediteur keurig op 
tijd. Laat die groei maar komen!”

SNEW
Martijn van Engelen 
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VERENIGING SAMENWERKENDE KREDIETUNIES (VSK)

Een kredietunie is een coöperatie zonder winstoogmerk, waarbinnen ondernemers krediet ver-
streken aan collega ondernemers met een kredietbehoefte. De gefinancierde ondernemers 
worden ondersteund door een coach. Dit is meestal een van de ondernemers die ook lid is van de 
kredietunie.

Een kredietunie verstrekt:
• Kredieten van € 25.000,- tot € 250.000,-
• Aan het MKB
• Per regio of per branche
• Tegen een marktconform rentepercentage

Wilt u uw productiecapaciteit uitbreiden, uw groei-
plannen financieren of een nieuw product lanceren? 
Een kredietunie biedt u de ruimte om te groeien. Wilt u 
investeren in collega ondernemers in uw eigen regio of 
branche, hen een steuntje in de ruig bieden en daar-
naast profiteren van een interessant rendement? Dan is 

investeren via een kredietunie wellicht iets voor u.
De Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) is 
een belangenvereniging en samenwerkingsverband van 
kredietunies. De VSK vertegenwoordigt de aangesloten 
kredietunies, helpt ze bij het oprichten en helpt ze bij 
het verder groeien naar levensvatbare omvang.  Tijdens 
de week van de ondernemer kunt u kennismaken met 
de VSK en de aangesloten kredietunies. De VSK kan 
samen met u kijken bij welke kredietunie u met uw kre-
dietbehoefte of investeringswens terecht kunt.

Voor meer informatie neem contact op met:

Georgie Friederichs van

Vereniging Samenwerkende Kredietunies

Email. g.friederichs@samenwerkendekredietunies.nl

Tel. 06-25087429

Website. www.samenwerkendekredietunies.nl
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SLOTBOOM STEENHOUWERS

Innovatie met respect voor ambacht.
Slotboom Steenhouwers is een familiebedrijf dat al 
meer dan 50 jaar actief is in de restauratie en reno-
vatie van natuurstenen onderdelen van gebouwen.  
William Slotboom en zijn broer hebben het bedrijf 
overgenomen van hun vader. Steenhouwers maken er 
ornamenten, onderdelen en complete werkstukken 
voor restauratie van voornamelijk kerken en andere 
monumentale gebouwen. 

Het herstellen van oude en beschadigde onderdelen, 

die soms dateren uit de middeleeuwen, gebeurt 
met eerbied voor het werk van de oorspronkelijke 
makers, maar ook in dit productieproces is er 
sprake van innovatie. De broers wilden een nieuwe 
CNC machine aanschaffen die te plaatsen stukken 
steen volgens een tekening uit kan frezen, zodat de 
steenhouwer zich kan concentreren op de afwerking. 
De bank kon hen hier echter niet bij helpen.

De lokale kredietunie Naober krediet, lid van de 
VSK, kon dit wel en verschafte een lening van 

€ 150.000,-. Nu kan Slotboom gelijke tred 
houden met buitenlandse concurrentie en het 
productieproces optimaal vorm geven. “De machine 
wordt intensief gebruikt en heeft onze mogelijkheden 
om snel te produceren uitgebreid,” aldus William 
Slotboom. “De lening loopt 4-5 jaar, maar 
waarschijnlijk kunnen we hem eerder afbetalen” . 
“We kijken al rond naar de volgende machine om ons 
proces nog verder te verbeteren.  Die kunnen we nu 
waarschijnlijk zelf financieren.”

“De machine wordt intensief gebruikt en heeft onze mogelijkheden om snel te produceren uitgebreid, de lening 
loopt 4-5 jaar, maar waarschijnlijk kunnen we hem eerder afbetalen”

SLOTBOOM STEENHOUWERS
William Slotboom 


