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CASES UIT DE PRAKTIJK

Dagelijks krijgen wij vragen van ondernemers 
die hun ambities willen realiseren. In de 
meeste gevallen hebben zij hiervoor hun 
huisbank benaderd, maar deze worden steeds 
terughoudender in het verstrekken van zakelijke 
kredieten. Hieronder enkele voorbeelden uit de 
praktijk. Herkenbaar?

Als ondernemer heeft u ambities. 
U wilt groeien. 
Om te groeien heeft u geld nodig. 

“Barbara Popel, coach en opleidingsdeskundige, had al jaren haar oog laten vallen op een 
bedrijfspand. 5 jaar geleden begon ze als coach vanuit huis te werken. Inmiddels leidt ze een 
volwaardig opleidingsinstituut van 25 man. Tot nu toe huurt ze een pand maar liever investeert 
ze in haar eigen bedrijfspand. In plaats van elke maand huur af te dragen zou een eigen pand 
eigen vermogen toevoegen aan het bedrijfskapitaal en een goede investering zijn als aanvulling 
op haar pensioen. Bovendien zou ze met een eigen pand flexibeler zijn met het inrichten van haar 
trainingslokalen. 

Toen het gedroomde pand beschikbaar kwam, deed ze gelijk een bod. Ze voorzag geen 
problemen met financiering. Haar instituut heeft een gezonde cashflow en behaalde een gestage 
omzetgroei in de afgelopen jaren. Toch doet de bank lang over haar hypotheekaanvraag. Ze blijft 
herhaaldelijk bellen. De accountmanager antwoordt dat ze ermee bezig is en vraagt regelmatig 
nieuwe cijfers en toelichting. Ondertussen loopt het einde van het financieringsvoorbehoud in 
haar koopcontract bijna af. Barbara ziet het pand al aan haar neus voorbijgaan.. “ 

Einde van het financieringsvoorbehoud in zicht
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“Vastgoedontwikkelaar Jan Vogelaar koopt en verkoopt al 20 jaar bedrijfspanden. Met veel succes. 
Omdat hij al zo lang in deze business werkt, was financiering door de bank nooit een probleem, 
maar zijn accountmanager kondigde onlangs aan dat ze geen commercieel vastgoed meer 
financieren. Alleen voor vernieuwende projecten en panden boven de € 5 miljoen kunnen ze hem 
helpen.  

Jan zijn expertise ligt juist bij commercieel vastgoed in de middenmoot. Hij heeft voorkeur voor 
bedrijfspanden met huurders omdat deze vanaf het begin maandelijkse inkomsten genereren, 
terwijl de verkoopprijs lager is. Hier maakt hij zijn winst en heeft hij een goede reputatie 
opgebouwd in zijn regio.  
 
Nadat zijn huisbankier de kraan dichtdraaide, probeerde hij het bij andere banken. Deze hadden 
vooral bezwaar tegen de verhuurde staat van de panden. Voor Jan juist de reden om ze te kopen. 
Het wordt hem steeds meer duidelijk dat hij door alleen op de banken te gokken, niet verder zal 
groeien. En misschien zelfs wel volledig vastloopt met zijn zaak. Het wordt tijd om op zoek te gaan 
naar alternatieve financieringsbronnen.”

Financiering commercieel vastgoed

“Henk-Jan Damen startte tijdens zijn studie Technische Informatica met zijn eigen bedrijf. Hij zag 
de matige beveiliging van het netwerk van zijn stagebedrijf en wist: “Daar ligt een gat in de markt”.  

Met relatief eenvoudige oplossingen wist hij bedrijfsnetwerken betaalbaar te beveiligen. Al snel 
nam hij medestudenten in dienst en sinds zijn afstuderen een jaar geleden, kan hij zich volledig 
op zijn bedrijf richten. Dat loont, want inmiddels heeft hij een behoorlijke portfolio opgebouwd. 

Om sneller te groeien, wil hij nu investeren in een eigen serverpark. De gewenste investering is € 
30.000,- Hij kan deze zelf betalen uit zijn inkomsten, maar dat gaat ten koste van zijn solvabiliteit. 
Als een van zijn klanten te laat betaalt, dan kan hij de salarissen niet uitbetalen. Dat risico neemt 

hij liever niet want hij wil zijn mensen niet kwijtraken. Zij bepalen de kwaliteit van zijn diensten. En 
goede IT-ers zijn moeilijk te vinden.

 
Daarom wil hij een tijdelijke lening aanvragen voor deze investering. Hij weet dat hij dit binnen 

korte tijd kan terug betalen. Voor de financieringsaanvraag heeft hij alle cijfers die hij tot nu toe 
beschikbaar heeft, aangeleverd bij zijn huisbank. Binnen een week liet de bank weten dat ze de 

financiering niet kunnen verstrekken omdat het bedrijf officieel pas een jaar bestaat. Pas als 
Henk-Jan 3 afgeronde boekjaren kan aantonen, kunnen ze hem helpen. Henk-Jan baalt van deze 

gemiste kans, want hij zou zoveel sneller kunnen groeien als hij kon beschikken over zijn eigen 
serverpark.”

(Tijdelijk) te weinig liquiditeiten
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ONTWIKKELINGEN IN DE ZAKELIJKE 
FINANCIERING

Dit is slechts een greep uit een aantal voorbeelden die wij horen uit de praktijk. Dagelijkse 
kost voor ondernemers in 2019. De wereld is veranderd. Waar u vroeger al uw financiële 
zaken met uw huisbankier regelde, staan deze steeds minder open voor zakelijke leningen. 
Vanwege de lage rentestand en strengere regels is zakelijke financiering voor hen niet 
lucratief genoeg meer. Dat heeft gevolgen voor u als ondernemer. 

Gelukkig zijn er genoeg alternatieve vormen 
van financiering
 om uw ambities te realiseren
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Maar voor welke leningen kunt u die gebruiken en hoe bereidt u deze voor? In deze 
whitepaper vertellen we u hoe u succesvol andere financieringsbronnen vindt om uw 
groeiplannen waar te maken. 



ALTERNATIEVE VORMEN VAN ZAKELIJKE 
FINANCIERING

Er duiken de laatste jaren verschillende alternatieve vormen van financiering op. Moderne 
technologieën (fintech) maken deze toegankelijker voor het grote publiek. In de meeste 
gevallen is de financieringsvorm zelf oude wijn in nieuwe zakken. Welke financieringsvormen 
zijn geschikt voor welk doel? We geven u een overzicht.

Crowdfunding

6

Dit is een vorm van financieren zonder tussenkomst van financiële tussenpersonen. Een ondernemer 
of bedrijf geeft informatie over het project of doel en welk bedrag nodig is. Iedereen die interesse 
heeft, kan investeren. De vergoeding naar geldverstrekkers kan verschillen. Alles is mogelijk: 
donaties, voorverkoop, lening met rentevergoeding, ICO (met crypto currency) of inleg met aandeel 
in het eigen vermogen van het bedrijf. De laatste is wel wettelijk beperkt. Crowdfunding wordt vaak 
gebruikt om productieontwikkeling te financieren, maar kan voor van alles worden ingezet. Tot aan 
vastgoedfinanciering toe.

Business Angels
Business Angels zijn privépersonen die in ondernemingen investeren. Meestal betreffen dit start-
ups of jonge groeiende bedrijven. De Business Angel is vaak een ervaren ondernemer. Behalve geld 
ondersteunt hij het bedrijf met kennis, ervaring en zijn persoonlijke netwerk. Als het bedrijf eenmaal 
staat, dan trekt hij zich terug. De investeringen kunnen een lening zijn of de investeerder krijgt een 
aandeel in het bedrijf.

Factoring
In het geval van factoring verkoopt u als ondernemer openstaande debiteurenfacturen aan een 
factormaatschappij. Daarom heet dit ook wel debiteurenfinanciering. De factormaatschappij schiet 
een deel van het factuurbedrag voor. Ook kunt u afspreken dat zij zorgen voor de inning van de 
facturen. U betaalt rente over het openstaande bedrag. Factoring is vooral effectief wanneer u 
(tijdelijk) over meer liquiditeiten wilt beschikken.

Kredietunies
Kredietunies zijn coöperaties waarin ondernemers andere ondernemers krediet verlenen. Deze zijn 
vaak regionaal of branchegebonden. De financiële middelen komen van de leden van de coöperatie 
zelf of van een externe partij. Door zich te verenigen, delen de leden het investeringsrisico. Omdat het 
een samenwerkingsverband van ondernemers betreft, krijgt de kredietnemer vaak een coach vanuit 
de coöperatie toegewezen. De financiering kan alle doelen dienen: van productieontwikkeling tot de 
aanschaf van machines.



Onafhankelijke kredietverstrekkers met netwerk
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Door het gat dat banken laten vallen, groeit het aantal onafhankelijke kredietverstrekkers. Deze 
partijen hebben een netwerk van investeerders en zoeken de beste match bij een kredietvraag. Het 
voordeel van deze partijen is dat ze ondernemers ontzorgen en ondersteunen bij de benodigde 
administratie. Sommige kredietverstrekkers hebben een specialisme, bijvoorbeeld commercieel 
vastgoed. Anderen zijn breed georiënteerd.

Financiering uit eigen bedrijf
Het is niet altijd nodig om extern een lening af te sluiten. Vaak zijn er ook mogelijkheden om 
financiering uit het eigen bedrijf te halen. Er is al veel haalbaar door de bedrijfsvoering aan te passen. 
Een voorbeeld is ketenfinanciering. Daarbij geeft een afnemer een garantie voor de betaling van een 
factuur binnen een bepaalde termijn. Met die garantie kan het bedrijf weer voorfinanciering krijgen 
hogerop in de productieketen. 

Verder is leasen een andere manier om de aanschaf van bedrijfsapparatuur of bedrijfsauto’s te 
financieren. Sale and lease back is een optie waarbij de ondernemer bedrijfsmiddelen verkoopt en 
terug least. Zo komt er extra geld beschikbaar. 

Ook actief debiteurenbeheer, extra afschrijvingen, optimaal voorraadbeheer en efficiënt 
crediteurenbeheer kunnen voor meer financiële ruimte zorgen. 

Overheidsgaranties en -subsidies
Ook de overheid kan een handje helpen. Zij biedt garanties aan ten behoeve van bankleningen, 
kredieten met aantrekkelijke rentevoorwaarden of subsidies. Voorbeelden zijn de Borgstelling MKB-
kredieten, Innovatiekrediet, Garantie Ondernemingsfinanciering, Innovatiefonds (SEED capital) en de 
Vroege Fase Financiering. 

Deze regelingen zijn in veel gevallen voor startende ondernemers of om innovaties op technologisch 
of creatief vlak te bevorderen. Ze zijn gebonden aan specifieke voorwaarden.

Financiers zijn eerder geneigd om ‘ja’ te zeggen als uw plannen door de overheid worden 
ondersteund. Het kan dus lonen om hier in te duiken. De subsidiewijzer van de RVO is een goed 
begin.



WAT ZIJN DE RISICO’S ALS U ZELF UW 
FINANCIERING VERZORGT?

Genoeg opties dus voor financiering wanneer de bank u geen lening wil verschaffen. Net als 
bij de bank geldt dat alternatieve geldverstrekkers alleen willen financieren als ze er brood in 
zien. Dat spreekt voor zich. Zij beoordelen dit aan de hand van uw financieringsaanvraag en 
bedrijfsplan.
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Research financieringsvormen en opstellen documentatie 
Een financieringsaanvraag vereist vaak veel research en bijbehorende documentatie. Hoe 
beter deze is, hoe meer kans u maakt op financiering. Door de investeerder zo goed mogelijk 
inzicht te geven in uw bedrijf, kan hij een goede afweging maken. Hoe overzichtelijker u het 
voor hem maakt, hoe groter de kans dat hij uw aanvraag serieus beoordeelt. 
 
Veel alternatieve financieringsvormen zijn toegankelijk voor iedereen. U kunt zelf uitzoeken 
welke het beste bij uw aanvraag past en de documentatie en aanvraag zelf verzorgen. Er zijn 
echter wel wat risico’s. Het risico is dat als u verkeerde of onvolledige informatie aanlevert, u 
uw kans op financiering kunt vergooien of, best case scenario, onnodige vertraging oploopt.

Checklist zelf doen of uitbesteden 
Hieronder vindt u een checklist met de zaken waar u rekening mee moet houden als u de 
financiering zelf verzorgt. Als u deze checklist doorneemt, kunt u een afweging maken of de 
kosten van uitbesteden aan een onafhankelijk financieel expert opwegen tegen de baten.

Heeft u voldoende kennis in huis?
Uw financier beoordeelt in bijna alle gevallen uw financieringsaanvraag op basis van uw 
ondernemingsplan. Dit plan moet zo concreet mogelijk zijn. Hoeveel producten of diensten denkt u te 
verkopen binnen 1,2 of 3 jaar? Welke kosten moet u daarvoor maken?

Uw accountant of boekhouder kan u helpen met het opstellen van de benodigde cijfers voor het 
ondernemingsplan en de prognoses. Dat is een essentieel onderdeel van uw aanvraag, maar het 
opstellen van zo’n financieringsaanvraag is nog een vak apart. Veel accountants of boekhouders 
hebben hier geen kaas van gegeten.
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Welke informatie moet u aanleveren?
Het liefst krijgen geldverstrekkers en investeerders de informatie op een presenteerblaadje. 
Het overzichtelijk presenteren van de financieringsaanvraag helpt enorm om uw slagingskans 
te verhogen. Deze mensen hebben het immers druk. Maar niet elke geldverstrekker of elke 
financieringsvorm heeft dezelfde informatie nodig. Informeer daarom vooraf wat er nodig is. Daar 
kunt u veel tijd mee besparen.

Heeft u een realistische kijk op de zaak?
Als ondernemer bent u ervan overtuigd dat uw plannen 
een succes worden. Anders zou u niet bereid zijn om het 
risico van een lening aan te gaan. Toch is het belangrijk 
om uw prognoses door te laten rekenen door een ander. 
 
Als uw prognoses te optimistisch zijn of als de 
geldverstrekker vermoedt dat u al uw geld inzet op 1 
paard, dan werkt dat in uw nadeel. Een externe adviseur 
heeft vaak een realistischere kijk op de aanvraag.

Zijn er nog extra zekerheden waar u niet aan heeft gedacht?
Financiers zien graag wat u zelf doet om uw nieuwe project of onderneming tot een succes te maken. 
Bent u bereid eigen vermogen in te leggen? Of kunt u een (bedrijfs)pand als hypotheek verschaffen? 
Extra zekerheden geven geldverstrekkers vertrouwen en vergroten de kans op financiering.

Een financieel expert ziet vaak meer mogelijkheden dan u zelf. Zijn er nog opties mogelijk om 
liquiditeiten uit het bedrijf te halen zodat de behoefte aan externe financiering minder is? Kunt u een 
gezonde cashflow aantonen? Of extra zekerheden aanbieden, bijvoorbeeld productiemachines?

Waar besteedt u liever uw tijd aan?
Het vinden van de juiste financieringsvorm en het voorbereiden van alle documentatie vraagt heel 
veel tijd. Tijd die u waarschijnlijk liever steekt in uw business. 

Hoe weet u dat u de juiste aanbieder kiest?
Kredietverstrekkers en financieringsplatforms schieten als paddenstoelen uit de grond. Voor elke 
niche is er weer een andere. Als u zelf crowdfunding aanvraagt of de goede match zoekt via on- en 
offline platforms, dan gaat daar behoorlijk wat tijd in zitten. Behalve alle cijfers heeft u een goede 
pitch nodig, waarmee u de aandacht trekt, tussen alle andere aanvragers. Als u zich richt op een 
aanbieder, hoe weet u zeker dat u zich op de juiste richt?
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Denkt u ook aan het combineren van verschillende financieringen?
De financiering voor uw plannen hoeft niet volledig uit 1 bron te komen. U kunt financiële producten 
ook combineren. Dat kan soms zelfs voordeliger zijn. Als u gaat stapelen, dan is het wel aan te raden 
de structurering door een expert te laten beoordelen. Hij kan nagaan of u de betaling kunt spreiden, 
wat de voorwaarden zijn, en dergelijke. Zo voorkomt u later onaangename verrassingen.

Hoe snel heeft u behoefte aan kapitaal?
Soms moet een financiering binnen een bepaalde tijd zijn afgerond. Bijvoorbeeld als u goederen moet 
betalen voor een bepaalde termijn of als het financieringsvoorbehoud in uw koopcontract afloopt. 
Dan kunt u zich geen fouten veroorloven in uw aanvraag die vertraging zouden kunnen veroorzaken.

Begrijpt u alle kleine lettertjes?
Als ondernemer bent u blij als u de juiste financier 
heeft gevonden, maar heeft u ook de kleine lettertjes 
helemaal gelezen? En begrepen? Die kleine lettertjes 
kunnen later verstrekkende gevolgen hebben. Heeft u 
misschien zeggenschap weggegeven over uw bedrijf 
of zijn er restricties verbonden aan de financiering 
waardoor u uiteindelijk toch uw leverancier niet kunt 
betalen, terwijl u al wel de aankoop heeft gedaan?

Heeft u inzicht in de volledige kosten?
Wat geldt voor de kleine lettertjes, geldt ook voor de prijs. Heeft u de scherpste prijs? Zijn er geen 
verborgen kosten? Vaak lijken zakelijke leningen online goedkoop, maar puntje bij paaltje komen er 
nog commissies, inschrijfgeld en andere kosten bovenop. Maak voor u zelf een overzicht van de totale 
prijs.

Bent u op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving?
De wet- en regelgeving rondom financiële diensten is de laatste jaren behoorlijk verscherpt. Nog 
steeds worden er elke dag nieuwe regels ingevoerd. Het bijhouden van de regelgeving en al deze 
ontwikkelingen is bijna een dagtaak. Natuurlijk wilt u de beste deal en de beste condities, maar het is 
juist de bedoeling te groeien met het verstrekte kapitaal in uw eigen tak van sport. Liever steekt u uw 
tijd en energie daarin!



MET EEN GERUST GEVOEL EEN ZAKELIJKE 
LENING AFSLUITEN

U ziet: als de bank u geen zakelijke lening wil verschaffen, dan zijn er nog heel veel andere 
financiële mogelijkheden om uw zakelijke ambities toch waar te maken. Deze zijn vaak voor 
iedereen toegankelijk. U kunt ze zelf vinden en aangaan, maar het blijft toch geld. En aan geld 
is risico verbonden. Dat risico wilt u niet onnodig groter maken dan noodzakelijk. Als u een 
financieel expert of een onafhankelijke kredietbemiddelaar inhuurt, weet u dat er een kundig 
iemand met u meedenkt. 

Wat is uw klantvraag?
Financieringsfabriek is zo’n onafhankelijk kredietbemiddelaar. Wij hebben toegang tot ruim 
200 aanbieders van zakelijke leningen. Dat geeft ons de flexibiliteit om uit te gaan van uw 
klantvraag. Wat vindt u belangrijk: wilt u op een bepaalde datum over geld beschikken? Of is 
het belangrijk dat u tegen een zo scherp mogelijke prijs leent?

Snelle financieringscheck 
Geen vraag is hetzelfde. Daarom doen we eerst een intake. Dat kan overigens heel snel 
gebeuren. Op onze website vult u de financieringscheck in. Binnen een werkdag nemen we 
contact met u op. We bespreken uw financieringsaanvraag en u weet binnen een dag of uw 
financiering haalbaar is.
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Waarom uitbesteden? 
De belangrijkste redenen om uit te besteden aan Financieringsfabriek zijn:

Solide structurering

Wij zoeken op basis van uw situatie en aanvraag de beste financiële oplossing om tot het gewenste 
kapitaal te komen. Dat kan ook een combinatie van verschillende financiële bronnen zijn. Omdat we 
kennis hebben van de markt, weten we wat voor u de meest voordelige combinatie is.

Efficiënte informatieverstrekking

Niet elke geldverstrekker beoordeelt een aanvraag op basis van dezelfde set informatie. Wij weten 
welke informatie uw succes op een lening verhoogt, bij de verschillende partijen. In veel gevallen kan 
u dit veel tijd besparen omdat het niet overal even uitgebreid hoeft. Maar bovenal verhoogt het uw 
kans op het verkrijgen van het gewenste kapitaal.

Uitgebreid netwerk

Wij kennen de interesses van de verschillende investeerders en financiële instellingen. We weten 
precies welke mensen de beslissingen nemen en schakelen direct met hen. Daarom kunnen we 
gericht financieringsaanvragen aanbieden.

Is uw financiering haalbaar? Check het direct! 
Op onze website leest u meer over onze werkwijze en de partijen met wie we samenwerken. 
Wilt u direct weten of uw aanvraag in aanmerking komt voor financiering? Doe dan nu de 
financieringscheck en u hoort binnen een werkdag waar u aan toe bent.


