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MKB-Webinar: Succesvol een financiering aanvragen als je juist nú wilt investeren



Alfa in vogelvlucht

• Decentrale organisatie met 34 

vestigingen

• 13 clusters

• > 1.000 medewerkers

• Regionaal betrokken

• B-corp

• Duurzaam

Werkzaam in cluster Zwolle – Meppel - IJsselmuiden



Alfa is een brede zakelijke dienstverlener, 

die duurzaam waarde creëert voor 

klanten, medewerkers en de samenleving

100% 

medewerkersparticipatie





Onderwerpen

• Hoe kijkt de financier op dit moment

• Hoe kijkt de financier op dit moment TIPS

• Wat is nodig voor een goede kredietaanvraag

• Kredietvraag duidelijk

• Kredietinvulling – Uw wensen

• Ineens goed



Hoe kijkt de financier op dit moment

• Ondernemer / Onderneming

• Financiering op basis van rendement / cash flow

• Alle leningen moeten afgelost kunnen worden

• Solvabiliteitseis (Eigen Vermogen) minimaal 20% - 40%

• Dekking: hantering normen  

Rating moet goed zijn !!



Hoe kijkt de financier op dit moment

TIPS

• Stille reserves zichtbaar maken

• Is historisch rendement toereikend om 

rente/aflossingsverplichtingen inclusief nieuwe leningen te 

dragen

• Eigen inbreng €€€    -> nu sparen

• Scenario’s uitwerken



Wat is nodig voor een goede 

kredietaanvraag

Start tijdig het traject op en wees goed voorbereid

• Jaarcijfers

• Tussentijdse cijfers

• Begroting dit jaar en komende 2-3 jaar inclusief

liquiditeitsbegroting

• Kredietvraag duidelijk

• Uw wensen duidelijk vooraf / Stip op de Horizon

• Business plan met sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen

• Extra aandacht voor gevolgen Covid-19



Kredietvraag duidelijk

Investering duidelijk

• Denk aan effecten op werkkapitaal (voorraden, 

debiteuren/crediteuren)

• Opstartperiode

• Seizoensinvloeden

• Reguliere vervangingsinvesteringen



Kredietinvulling – Uw wensen

Wat is voor u / de onderneming de beste invulling?

• Welke financieringsvorm

• Huidige financiering mogelijk anders invullen

• Asset-based financiering (één zekerheid)

– Lease / factoring

• Crowdfunding of andere alternatieve financieringen

• Financiering met garantie van overheid

• Bereidheid tot stellen (extra) zekerheden / sta zelf achter je 

onderneming



Ineens goed !

Ineens goed -> nauwelijks 2e kans

• Help accountmanager van de bank met juiste documentatie en 

onderbouwingen

• Wees concreet en goed voorbereid



Financieren is altijd MAATWERK

Laat je adviseren !!



Zijn er nog vragen?

Bedankt voor jullie aandacht. Arjan Jans

088 - 2533154


