
Vind samen met je adviseur 
een passende financiering

Contact?
Wil je meer informatie of direct een financieringsvraagstuk met ons 
bespreken. Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je 
mee.

085 - 065 67 92
info@capsearch.com

Slimmer een financiering vinden

• Als ondernemer zie je kansen, neem je 
risico’s en ga je ervoor. Soms heb je voor 
nieuwe kansen een financiering nodig.

• De markt voor mkb-financieringen verandert 
continu. Een passende financiering vind je 
niet per se meer bij een bank.

• Het aanvragen van een bedrijfsfinanciering 
is een ingewikkeld proces met hindernissen. 
Jouw adviseur staat je bij.

Scala aan mogelijkheden

• Een optimale financiering is altijd een kwestie 
van maatwerk. Deze komt binnen je bereik als er 
voldoende keuze is tussen verschillende financiers en 
kredietvormen. Die keuze is er met Capsearch.

• Capsearch biedt uiteenlopende 
financieringsmogelijkheden van verschillende 
financiers. Het aanbod is ruim: bancair, lease, 
factoring, crowdfunding en alternatieve financiers.

Bedrijfovername

Debiteuren

Commercieel vastgoed 

Bedrijfsmiddelen

Vastgoed eigen gebruik

Inzet van ervaren specialisten

• De specialisten van advisory services kunnen goed 
inschatten wat wel en niet mogelijk is en kennen de weg naar 
financiers.

• Niet alleen kijken de specialisten naar de cijfers, maar vooral 
ook naar het verhaal erachter.

• De specialisten weten wat ondernemerschap inhoudt en 
hebben veel ervaring in vrijwel alle branches. Ze kijken op een 
frisse manier naar jouw bedrijf.

• Ze stellen oplossingen voor die niet altijd het meest voor de 
hand liggen maar wel passen bij jouw bedrijf.

Capsearch advisory services

• Jouw adviseur werkt samen met specialisten van Capsearch 
advisory services. Een gespecialiseerde dienstverlener die 
adviseurs ondersteuning biedt en een kenniscentrum is. 

• Advisory services heeft een netwerk met meer dan 50 mkb-
financiers. Jouw adviseur kan zo snel meerdere financiers 
met elkaar vergelijken. Zowel traditionele als nieuwe 
financiers. De omvang van dit netwerk vergroot de kans op 
een geslaagde financiering.

• Binnen dit netwerk zijn er afspraken met financiers die zorgen 
voor scherpe voorwaarden voor een financiering. Denk 
bijvoorbeeld aan korting op de afsluitprovisie.

Financiering voor iedere situatie

Hoe werkt het? 
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Verkenning mogelijkheden 
en slagingskans 
Met jouw adviseur bespreek je jouw 

financieringsvraagstuk. Samen met 

specialisten van Capsearch wordt 

de haalbaarheid in kaart gebracht.

Opdracht tot dienstverlening 
Wil je financiers vragen om een 

voorstel voor een financiering te 

doen? Dan ontvang je een prijsopgave 

met de voorwaarden van Capsearch. 

Als je akkoord bent, dan start het 

samenstellen van een aanvraag voor 

financiers.

Financieringsaanvraag 
samenstellen en voorleggen
De aanvraag wordt door jouw 

adviseur samen met de specialisten 

van Capsearch gemaakt. Als jij 

akkoord bent, gaat deze aanvraag 

naar de financiers die je samen met 

je adviseur eerder hebt gekozen.

Beste deal, passende 
financiering
Als financiers voorstellen doen, staat 

jouw team je bij om deze te bekijken en 

te vergelijken. Dit om de beste deal voor 

je uit de markt halen.
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Voorraad

Groei & innovatie

Verbouwing

tel:0850656792
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