Financiering van
uw bedrijf
Mijn bedrijf heeft geld nodig. Ik zoek
onafhankelijk advies, maar ook een partij
die de financiering voor mij regelt.
Financiering van uw bedrijf
Het Centrum voor Bedrijfsopvolging (CvB) begeleidt al vele jaren ondernemers bij de financiering
van hun bedrijf. Als adviseur, vertrouwenspersoon, waardebepaler, overnamebegeleider en
financieringsbemiddelaar.

Financieringsaanvraag
Het CvB begeleidt overdracht‐ en financieringstrajecten en heeft daarin veel (bancaire) ervaring.
Dat is belangrijk want financiers willen zoveel mogelijk weten en stellen eisen om hun risico’s te
beperken. Zij denken daarbij anders dan ondernemers. Daar moet in de financieringsaanvraag
op een heldere en volledige wijze rekening mee worden gehouden. Doet u dat niet dan krijgt u
geen financiering!
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Specialist in financieringen
Binnen het CvB is een effectieve aanpak ontwikkeld om snel op een efficiënte manier tot de juiste
financieringsaanvraag te komen. Een aanvraag die rekening houdt met uw wensen, maar ook met
die van de mogelijke financier. Als specialist in bedrijfsfinancieringen begeleiden wij de volgende
financieringsaanvragen:
• Overnamefinancieringen
• Groeifinancieringen
• Vervangingsfinancieringen
• Werkkapitaalfinancieringen
• Herstructureringsfinancieringen
• Go‐Financiering, crowdfunding en stapelfinanciering

Transparante financieringsstructuur
Starten wij samen met u een aanvraag dan maken wij eerst uw financieringsstructuur
transparant, zodat een helder beeld van risico’s, rendement en aflossingscapaciteit ontstaat.
Vervolgens maken wij een aantal scenario’s die de basis vormen voor de aanvraag. Die
aanvraag geeft helder inzicht in de verwachtingen voor de toekomst, brancheverwachtingen,
zekerheden, risico’s, liquiditeitsprognoses, rente‐ en aflossingscapaciteit. Tezamen vormt dit de
financieringsaanvraag die nodig is voor de financier om een positief besluit te kunnen nemen.
Waar nodig wordt een combinatie van verschillende financiers en financieringen samengesteld.

Groot investeringsnetwerk
Daarnaast kan er ook gekozen worden voor een (informal) investor die een (tijdelijk) belang
neemt in uw onderneming. Binnen ons netwerk hebben wij daarvoor uitstekende contacten.
Het CvB heeft zeer goede relaties met de Nederlandse banken en investeerders. Die goede
contacten staan onze onafhankelijkheid nooit in de weg. Wij kennen maar één belang en dat is
uw belang. Uw financiering is daarmee in de juiste handen.

Aan de slag
Een financiering krijgen is vandaag de dag niet makkelijk. Het vereist ervaring, goed nadenken
en een flinke inspanning. Iedere overname, (groei)investering of herstructurering is pas
succesvol met een goede financiering. Als CvB regelen wij dit graag voor u. Wilt u hier meer
over weten belt u dan 030 274 06 47, of mailt u ons op contact@cvbinfo.nl
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