
Voordegroei is hét financieringsplatform voor het Nederlandse MKB. Wij bieden ondernemers 
toegang tot vreemd vermogen zodat zij hun groeiambities kunnen realiseren. Wij hebben grote 
institutionele beleggers en vermogende particulieren achter ons staan en beschikken daarmee over 
een omvangrijk vermogen om financieringen direct te verstrekken. Wij denken in mogelijkheden 
en zoeken naar oplossingen die ook op lange termijn passend zijn. We geloven dat mensen de 
belangrijkste asset zijn van ieder bedrijf. Daarom is onze benadering persoonlijk en kijken we 
verder dan alleen naar cijfers. 

FINANCIERING 
VOOR ONDERNEMERS 
DIE WILLEN GROEIEN 

MKB-leningen  
Voordegroei zorgt voor passende financiering 
van het Nederlandse MKB. Op voorhand zijn 
er geen sectoren die wij uitsluiten. Bedrijven 
die in aanmerking komen voor financiering bij 
Voordegroei:
• Bestaan minimaal 2 jaar
•  Hebben een kredietbehoefte van meer dan

€ 250.000,-
• Hebben een positieve cashflow

Waarvoor kunnen ondernemers bij Voordegroei 
terecht? 
• Werkkapitaal
• Herfinanciering
• Overnamefinanciering
• Groeifinanciering
• Overbruggingskrediet
• Bedrijfsmatig en commercieel vastgoed

Fresh Dutch SME Fund

In januari 2021 is het Fresh Dutch SME 
Fund gelanceerd, een gezamelijk initiatief 
van Voordegroei, De Goudse 
Verzekeringen en OHV Vermogensbeheer. 
Dit fonds biedt veel voordelen voor 
ondernemers. Zodra de 
financieringsaanvraag is goedgekeurd, is 
de ondernemer verzekerd van passende 
financiering uit dit MKB-leningenfonds. 



Flexibiliteit voor de ondernemer 
Voordegroei biedt ondernemers flexibiliteit, zowel in de aflossingsmogelijkheden als in de wijze 
van financiering. Naast verschillende aflossingsvormen behoort ook een aflossingsvrije periode tot 
de mogelijkheden. Gaat het beter dan verwacht? Dan heeft de ondernemer de mogelijkheid om 
vervroegd af te lossen. 

Snelheid 
Bij Voordegroei heb je snel duidelijkheid of jouw aanvraag in aanmerking komt voor financiering. 
Een kort telefonisch intakegesprek maakt duidelijk of de financieringsaanvraag passend is. 
Vervolgens analyseren we de jaarcijfers en kijken we onder andere naar het toekomstperspectief 
van de onderneming. Als Voordegroei een financieringsaanvraag heeft goedgekeurd, ben je als 
ondernemer verzekerd van directe financiering. Rentetarieven liggen bij ons tussen de 3,5% en 8%. 

Contact 
Meer weten over financiering via Voordegroei? 
Wij praten graag verder om te zien wat wij voor 
je kunnen betekenen.  

Voordegroei 
020-5040475
info@voordegroei.nl
www.voordegroei.nl




