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Financieringsadvies
Snel weten wat uw financieringsmogelijkheden zijn?

Het Nederlandse financieringslandschap is de 
afgelopen jaren flink veranderd. In de markt zien 
we dat financiers het proces voor financierings-
aanvragen verder aan het versnellen, automatiseren, 
en standaardiseren zijn. 

Tijdens het aanvraagproces worden vaak veel vragen gesteld. Het direct verstrekken van 
de juiste informatie, inschatting van de financieringsbehoefte en financierbaarheid zijn 
nog meer van belang dan dat deze al waren. (Her-) financieringsaanvragen worden, indien 
gewenst, digitaal bij meerdere financiers aangeboden. Hierdoor kunnen aanzienlijke rente-
kortingen worden behaald.

• Hebt u een zakelijke investeringsbehoefte? 

• Zijn er ratio’s afgesproken met uw financier?

• Loopt uw rentevastperiode binnenkort af?

• Speelt er een actuele (her-) financieringsaanvraag?

• Matchen uw afgegeven zekerheden nog met uw huidige financiering?

Maak dan een afspraak voor een vrijblijvende QuickScan!

“Ik ben erg blij met het doorlopen financieringstraject. Na 
een kritische blik op mijn financials, hebben we het (digitale) 
financieringsproces soepel doorlopen. De rentecondities die zijn 
bedongen, had ik zelf niet kunnen realiseren!” 

Financieringsadvies op maat
Het veranderde Nederlandse 
financieringslandschap brengt met 
zich mee dat u als ondernemer 
een goed beeld nodig hebt van uw 
financieringsbehoefte. 

Onze ondersteuning kan variëren 
van een informatief gesprek tot aan 
het volledig ondersteunen bij het 
realiseren van nieuwe (wijzen van) 
financiering. In overleg kunnen wij u 
ondersteunen bij o.a. het opstellen 
van tussentijdse cijfers, prognoses en 
het digitaal beschikbaar stellen van 
informatie voor de financiers.
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Tijdens de QuickScan brengt één van onze (financierings-)adviseurs uw financieringsbe-
hoefte in kaart. We bekijken globaal welke mogelijkheden er zijn en in hoeverre uw situatie 
een succesvolle aanvraag mogelijk maakt.

Hierna ontvangt u dan een voorstel op maat voor de begeleiding van uw financieringsaan-
vraag inclusief een duidelijke offerte. Wanneer u akkoord bent met de offerte starten wij zo 
snel mogelijk met de uitvoering van onze werkzaamheden.



Deloitte heeft een brede visie op bedrijven en is uitstekend thuis in een breed palet van financiële, fiscale en juridische, IT en  
strategische onderwerpen.

Meer informatie: www.deloitte.nl/mkb

“Op basis van mijn input, na inhoudelijke sparring, werd een duidelijk en volledig verhaal opgeleverd 
aan financiers. Vragen en opmerkingen van financiers werden door Deloitte voor mij beantwoord. 
Hierdoor kon ik me blijven focussen op mijn eigen activiteiten!” 

Alle betrokken Deloitte professionals binnen Deloitte MKB Accountancy & Advies hebben jarenlange ervaring in de 
advisering en begeleiding van familiebedrijven en mkb-ondernemingen en staan voor u klaar bij vraagstukken inzake 
financieringen in de breedste zin van het woord.

www.deloitte.nl/mkb
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