
Voordegroei biedt toegang tot financiering voor het MKB. Samen met OHV Vermogensbeheer en 

De Goudse Verzekeringen, hebben wij het Fresh Dutch SME Fund gelanceerd, een verhandelbaar 

beleggingsfonds dat belegt in MKB-leningen. Daarmee hebben wij het vermogen om financieringen  

snel en direct te verstrekken. Wij zijn zowel vervangend als aanvullend op financieringen door 

banken en zijn in staat om verder te kijken dan de traditionele financieringspartijen.

WIJ BRENGEN HET MKB 
EN VERMOGEN SAMEN 

U kunt bij ons terecht voor financieringen vanaf € 250.000,-. Wij verstrekken vreemd vermogen 
aan MKB-bedrijven.

Waarvoor kunt u bij Voordegroei terecht? 
• Werkkapitaal
• Herfinanciering
• Overnamefinanciering
• Groeifinanciering 
• Overbruggingskrediet 
• Bedrijfsmatig 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 (vóór Corona) een positieve cashflow 
• Hoofdkantoor is in Nederland gevestigd

Zoekt u naar financieringsmogelijkheden voor uw relaties? 



Fresh Dutch SME Fund 
Veel ondernemers geven aan dat de beperkte toegang tot financiering de belangrijkste belemmering 
is voor hun groei. Het Fresh Dutch SME Fund is hiervoor de oplossing. Het fonds biedt ondernemers 
toegang tot vreemd vermogen om hun verdere groei te financieren. Sinds begin 2021 is er voor 
ruim 35 miljoen aan leningen verstrekt uit dit fonds. Hierdoor konden vele  bedrijven doorgroeien, 
kwamen bedrijfsopvolgingen en overnames tot stand en werd er gebouwd aan een mooie toekomst.    

Voor ondernemers biedt het Fresh Dutch SME Fund:

• Geld om door te groeien in de vorm van een lening
• Concurrerend in de rente: 4,0% en 8,0%
• Leningen met looptijden tussen 6 maanden en 7 jaar
• Bij bedrijfsmatig onroerend goed wordt de aflossing gebaseerd op lineair 20 jaar

Ondernemers samen verder helpen 
Bij financieringsaanvragen werken wij graag met u als adviseur van de ondernemer. Immers 
u weet als geen ander wat er speelt bij uw klant en u kent zijn of haar wensen. Dat schakelt 
wel zo prettig, voor ons maar zeker ook voor de ondernemer.

Het traject van de aanvraag en afhandeling 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 
Zodra de financieringsaanvraag is goedgekeurd, 
is de ondernemer verzekerd van passende finan-
ciering. MKB-leningen kunnen direct verstrekt 
worden uit het Fresh Dutch SME Fund.

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. 

Waarom kiezen voor Voordegroei?  

Voordegroei 
020-5040475 

info@voordegroei.nl 
www.voordegroei.nl 


