
Voordegroei biedt toegang tot financiering voor het MKB. Samen met u als intermediair van MKB 
ondernemers, zoeken wij naar de best passende financieringsoplossing. Wij hebben het mandaat 
van grote institutionele beleggers en beschikken daarmee over een omvangrijk vermogen om 
financieringen direct te verstrekken. 

WIJ BRENGEN HET MKB 
EN VERMOGEN SAMEN 

Zoekt u naar financieringsmogelijkheden 
voor uw relaties?  
U kunt bij ons terecht voor financieringen vanaf  
€ 250.000. Wij bemiddelen in vreemd vermogen 
voor MKB-bedrijven. Hierbij sluiten wij geen 
enkele sector uit. Samen met u maken wij het 
mogelijk dat ondernemers hun groeiplannen 
kunnen realiseren.  

Waarvoor kunt u bij Voordegroei terecht? 
• Werkkapitaal
• Herfinanciering
• Overnamefinanciering
• Groeifinanciering 
• Overbruggingskrediet 
• Bedrijfsmatig en commercieel vastgoed

Bedrijven die bij Voordegroei terecht kunnen, 
voldoen aan de volgende minimum eisen: 
• Onderneming bestaat minimaal twee jaar 
• Kredietbehoefte is meer dan € 250.000,-
•  Onderneming heeft (voor Corona) een  

positieve cashflow 
• Hoofdkantoor is in Nederland gevestigd

Samen Voordegroei 
Bij financieringsaanvragen werken wij 
graag met u als adviseur van de onder-
nemer. Immers u weet als geen ander 
wat er speelt bij uw klant en u kent de 
behoeften van uw klant. Dat schakelt 
wel zo prettig, voor ons maar zeker ook 
voor de ondernemer.

Het traject van de aanvraag en afhande-
ling van de financiering bij Voordegroei  
is een gestroomlijnd proces, zodat  
iedereen precies weet waar hij aan toe is. 
Als niet bancaire financier, kunnen wij 
snel schakelen en leveren wij maatwerk 
bij elke financiering.



Snel  
Wij bieden een snel en efficiënt proces 
dat zoveel mogelijk is gedigitaliseerd 
en gestandaardiseerd. In de regel kun-
nen wij een financiering binnen 2 weken  
verstrekken. 

Flexibel
We bieden verschillende aflossingsvormen die 
passen bij de behoeftes van de onderneming. 
Gaat het beter dan verwacht? Dan heeft de 
ondernemer de mogelijkheid om vervroegd af 
te lossen.

Zekerheid van financiering 
Voordegroei heeft het mandaat van enkele 
institutionele investeerders en daarmee het 
vermogen om ambities van ondernemers te 
verwezenlijken. Zodra de financieringsaanvraag 
is goedgekeurd, is de ondernemer verzekerd 
van passende financiering.  

Persoonlijk 
We geloven dat mensen de belangrijkste 
asset zijn van ieder bedrijf. Daarom is 
onze benadering persoonlijk en kijken we 
naar meer dan alleen spreadsheets om de 
best passende financiering te vinden.  

Gaat u ook Voordegroei? En wenst u meer te weten 
over de voordelen die het u biedt als intermediair?  
Wij praten graag met u verder om te zien wat wij voor u en 
uw relaties kunnen betekenen. 

Ivo Feeke, Commercieel Directeur Voordegroei 
020-5040475 / 06-51627336  
info@voordegroei.nl 
www.voordegroei.nl 

Waarom kiezen voor Voordegroei?  


