
Bent u geïnteresseerd in hoog rentende investeringsmogelijkheden om zo uw vermogen te laten 
groeien? Zou u wel rechtstreeks willen investeren in MKB bedrijven, maar wilt u de selectie hiervan 
aan een professionele partij overlaten? Word dan investeerder bij Voordegroei!  

Naast een groot netwerk van particuliere 
investeerders, heeft Voordegroei ook pro-
fessionele partijen aan zich gebonden. Zo 
is OHV Vermogensbeheer uit Amsterdam 
een strategische samenwerking met 
Voordegroei aangegaan, die bekrachtigd is 
in een participatie van OHV in Voordegroei.  
OHV is sterk in vermogensbeheer en het 
bemiddelen in transacties op het gebied 
van vastrentende waarden. Zij zien MKB 
leningen als een waardevolle toevoeging 
aan hun dienstverlening. 

Het vermogen om te groeien  
Voordegroei is een financieringsplatform gericht 
op het topsegment van het midden- en klein-
bedrijf. Wij brengen investeerders die op zoek 
zijn naar aantrekkelijke investeringskansen en 
bedrijven die op zoek zijn naar groeifinanciering 
in de vorm van vreemd vermogen, bij elkaar.  

Waarom kiezen investeerders voor  
Voordegroei?
•  Een aantrekkelijke rendement met gemiddeld 

6-9 % rente per jaar, tegen een inzichtelijk 
risico 

•  De mogelijkheid om te investeren in prachtige 
Nederlandse groeibedrijven 

•  Inzicht in de portefeuille waardoor de prestaties 
en de ontwikkelingen van het bedrijf waarin 
geïnvesteerd is, goed gevolgd kunnen worden

Investeren in goed gescreende MKB-leningen



Cases groeifinanciering Voordegroei

Geïnteresseerd?
  
Registreer u nu als investeerder op 
www.voordegroei.nl en meld u aan 
voor onze nieuwsbrief voor de nieuwste 
investeringskansen.

Voordegroei BV

Rembrandttoren 
Amstelplein 1 
1096 HA Amsterdam 

Hypotheken Midden Nederland BV 

•  Herfinanciering van verzekeringsportefeuilles
• 5-jarige lening  tegen 8.0 % rente per jaar
•  Hypotheken Midden Nederlands is een  

onafhankelijke financiële dienstverlener. 

“Door deze financiering wordt rust gebracht 
in de financieringsstructuur en kunnen we op 
een gezonde manier onze groeiambities verder 
invullen.” 

Lex van Hoepen, CEO Hypotheken  
Midden Nederland.

Drillster BV  

•  Aantrekken financiering om groeiversnelling 
te realiseren     

•  4-jarige lening tegen 7.5% rente per jaar 
•  Drillster is een succesvol EdTech bedrijf.  Zij 

ontwikkelen innovatieve technologieën om 
slimmer te leren. 

“In de fase waarin Drillster zich nu bevindt, is 
een lening voor ons de best passende vorm van 
financiering. De aandeelhouders willen in deze 
fase niet verder verwateren. Banken zijn niet 
meer de meest voor de hand liggende verstrek-
kers van leningen. Voordegroei bood ons een 
passende lening met passende condities.” 

Marco van Sterkenburg, CEO Drillster. 

Lifeguard  BV

• Aantrekken werkkapitaal 
• 3-jarige lening  tegen 7.2% rente per jaar
•  Lifeguard is een toonaangevend advies-,  

trainings- en coaching bureau op het gebied 
van health & performance. 

“Voordegroei speelt in op een toenemende 
behoefte van MKB ondernemers die weinig 
affiniteit met de bank voelen en zich meer  
gehoord voelen door een partij als Voordegroei.” 

Mikkel Hofstee, CEO Lifeguard.  

www.voordegroei.nl
Info@voordegroei.nl 
020- 5040475


