Type Financiers
Bank

Omschrijving
Financiering in diverse vormen, zoals hypotheek onroerend goed, middellange leningen, rekening courant
krediet, leasing en factoring. Voorbeelden hiervan zijn de traditionele aanbieders zoals de Rabo, ABN AMRO,
ING, Volksbank. Een ontwikkeling in dit segment is dat deze partijen ook met andere aanbieders op de markt
komen om het segment waar ze zich uit terug trekken te bedienen zoals bijvoorbeeld New10 van de ABN AMRO
waarbij financieringsaanvragen online worden ingediend.

Microkrediet/
MKB krediet/Qredits

Qredits biedt micro en MKB krediet aan tot een maximum van € 250.000. Qredits ondersteunt ondernemers die
een krediet hebben afgesloten met coaching en heeft ook een uitgebreid trainingsprogramma

Crowdfunding

Een groep investeerders investeert gezamenlijk in een project of onderneming of de aankoop van bedrijf
onroerend goed. Het bijeenbrengen van de investeerder vind plaats op het internet via een crowdfuning
platform. De tarieven van dit type financiering ligt overwegend op een hoger niveau dan de tarieven van de
traditionele banken. Succesvolle grotere aanbieders zijn onder andere Collin Crowdfund, Geldvoorelkaar.nl. Een
aanbieder die zich meer op het kleinere MKB richt is CrowdAboutNow

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging zonder winstoogmerk. Succesvolle ondernemers stellen
middelen, contacten, kennis en ervaring beschikbaar om collega ondernemers in de eigen regio of branche
vooruit te helpen. Het besloten netwerk maakt de kredietverlening. Voor meer informatie kijk op
https://www.samenwerkendekredietunies.nl/

Business Angels

Business Angels zijn investeerders die rechtstreeks of via een investeringsfonds investeren in ondernemingen.
Meestal vindt dit plaats in de vorm van een aandelenbelang. Financiering middels (achtergestelde) leningen
behoren ook tot de mogelijkheden. Gesteld kan worden dat de rentecondities van deze financieringen op een
hoger niveau liggen.

Online aanbieders
werkkapitaal

Overwegend partijen die zich richten op financiering van werkkapitaal of leningen met een korte looptijd. De
kosten van deze financieringen liggen vaak op een aanzienlijk hoger niveau dan de traditionele banken. Dit type
financiering kenmerkt zich doordat het volledige financieringstraject online verloopt.
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Dit is een overheidsfinanciering voor gevestigde ondernemers met
financiële problemen of starters vanuit een uitkering.

Bbz

Medewerkersparticipaties Via financiële participatie door je medewerkers kun je het eigen vermogen van een onderneming versterken.
Je kunt dan bijvoorbeeld je medewerkers aandelen laten kopen. Het geld van de nieuwe aandelen komt in
het eigen vermogen van de onderneming. Daardoor ben je minder afhankelijk van banken en heb je meer
liquiditeit. Het bedrijf kan dan extra investeringen doen of de kapitaalpositie versterken. Dit is een type
financiering dat nog niet veel wordt toegepast. Als secundaire arbeidsvoorwaarde geeft dit extra binding met
medewerkers. Uiteraard is het van belang om als je deze vorm wilt overwegen je hier goed in te laten
begeleiden door een financieel adviseur.

