
Geld lenen, subsidies en fondsen 

Stappenplan geld lenen

1. Stel je ondernemersplan op waaruit zal moeten blijken hoe goed jij als ondernemer
    bent, hoe geweldig je aan bod is, dat klanten zitten te springen om jouw aanbod en dit 
    ook nog eens financieel goed onderbouwd.
 
2. Zorg voor een goede pitch waaruit het voorgaande blijkt en zorg ervoor dat je zelf ook
    goed, d.w.z. innemend, geloofwaardig en betrouwbaar overkomt. 

3. Doe diverse try outs. 

4. Maak een afspraak met een financier.

Als je op alle punten 100% scoort krijg je dan de gevraagde lening? Nee! Want?

Er zijn nog geen financiële zekerheden. Wat zijn financiële zekerheden? Financiële zeker-
heden zijn garanties voor de financier dat hij/zij zijn/haar geld terugkrijgt als het mis gaat met
je bedrijf. Simpel voorbeeld: als jij een hypotheek wilt voor een bedrijfspand van 1,2 miljoen
waarvan de executiewaarde €800.000,- is, dan zal de bank best bereid zijn je een
hypotheek te geven voor de executiewaarde. Mits jij een god plan hebt en ook betrouwbaar
bent.
In dit voorbeeld moet je dus wel €400.000,- zelf inbrengen. Wat betekent dit? Zelf geld
inbrengen betekent dat je je eigen spaargeld inbrengt maar ook achtergestelde leningen,
fondsen en subsidies zijn eigen inbreng. Achtergestelde lening wil zeggen dat eerst de
externe financier (bijvoorbeeld de bank) zijn geld krijgt als het mis gaat en dan pas de
‘achtergestelden’. Overigens staan de Belastingdienst en het UWV ook vooraan in de rij als
het mis gaat.
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Eigen vermogen en achtergestelde leningen

Belangrijke zekerheid om vreemd vermogen aan te trekken is je eigen vermogen. Dit is je
spaargeld, Daarnaast kan je misschien ook geld lenen bij familie, vrienden en kennissen. Of kan
je geld verfwerven via crowdfunding? Kom je ook in aanmerking voor subsidies en fondsen? Als
je veel geld nodig hebt en een heel goed plan, dan kan je misschien ook geld lenen bij 
 participatiemaatschappijen en particuliere investeerders. Het totaalbedrag dat je zo leent is een
’achtergestelde lening’, dat wil zeggen dat als het mis gaat eerst deze partijen hun geld kwijt zijn
en dan de banken. De achtergestelde lening is dus een zekerheid voor de bank.   

1. Jij, Family, Friends & Fools
Allereerst kijk je hoeveel geld je zelf in jouw bedrijf kan en wilt stoppen. Ik zou zeggen bijna al je
spaargeld, want als jij er niet in gelooft waarom een externe financier dan wel. Vervolgens ga je
lobbyen bij de drie F-en: Family; Friends & Fools. Wie is er in je netwerk bereid om mee te
doen. Geloven ze in jou en je bedrijfsplan en gunnen ze het jou?

2. Financiering met overheidssubsidie
Misschien kom je wel in aanmerking voor subsidie van de overheid, zie: Europese subsidies;
het rijk RvO.nl ; de provincie, voorbeeld Gelderland of je gemeente, voorbeeld Nijmegen

3. Participatiemaatschappijen
Elke provincie heeft zijn eigen participatiemaatschappij, in Gelderland en Overijssel is dit Oost-
Nl. Ook hier zijn diverse interessante financieringsmogelijkheden. 

4. Financiering vanuit particuliere Fondsen
Voor maatschappelijke ondernemers en organisaties is het FondsenBoek hét meest complete
overzicht van 1.444 Nederlandse vermogensfondsen, scherpere munitie voor fondsenzoekers.

5. Crowdfunding
Crowdfunding wordt steeds populairder. Via online platformen kunnen ondernemers en
potentiële investeerders direct met elkaar in contact komen. Met een goede crowdfunding-
campagne trek je snel meer belangstelling voor jouw plannen en vergroot je de kans dat iemand
hierin wil investeren. Kies hier wel hetzelfde platform voor uit. Lees hier hoe je zo'n campagne
opstelt. 

6. Particuliere investeerders
Particuliere investeerders (Informal investors) willen een deel van hun eigen vermogen in een
startende onderneming investeren. In de zakenwereld worden ze ook wel business angels
genoemd. Vaak zijn het oud-ondernemers die naast kapitaal (geld) ook kennis en expertise
meebrengen.
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Houd er rekening mee dat veel informal investors ook na de start graag intensief betrokken blijven bij
het bedrijfsproces. Je overtuigt een potentiële investeerder vaak met een korte pitch. Je moet je dus
heel goed voorbereiden op zo'n spannend verkoopgesprek. Lees hier alles over de vragen die een
investeerder aan je gaat stellen. 

7. Venture Capitalists 
Venture Capitalists zijn participatiemaatschappijen die zogenaamd ‘durfkapitaal’ van grote beleggers
en/of geldschieters beheren. Ze investeren het liefst in enigszins gevestigde ondernemers met een
goed onderbouwd ondernemingsplan. Meer informatie over participatiemaatschappijen vind je bij
brancheorganisatie NVP. 

Vreemd Vermogen

1. Bankfinanciering
De meeste ondernemers laten zich nog altijd (deels) financieren door de bank. Qredits is speciaal voor
microleningen (tot €250.000,- ) in het leven geroepen. Maar kijk ook naar de commerciële banken, als
voorbeeld de Rabobank, vergelijk de rente en voorwaarden. Rekening courant krediet ; Zakelijke lening
; Stimuleringskapitaal

2. Borgstellingskrediet
Stel, je bent minder dan drie jaar actief als ondernemer en hebt behoefte aan zakelijk krediet. Dan kun
je banken nog te weinig zekerheden bieden als het om het onderpand gaat. De bank loopt dus extra
risico. Dan kan de bank waarbij je voor financiering hebt aangeklopt gebruikmaken van een speciale
regeling van de overheid: een borgstellingskrediet. De overheid neemt dan een deel van het risico over.

3. Financial lease
Het is voor startende ondernemers niet altijd even makkelijk om machines, apparatuur of
vervoersmiddelen te kopen. Financial lease kan in de beginfase van je bedrijf dan uitkomst bieden.
Bovendien zijn de bedrijfsmiddelen dan gewoon van jou, en dat biedt ook weer fiscale voordelen als: je
kunt het bedrijfsmiddel afschrijven; de betaalde btw kun je terugvorderen en de rente die je betaalt is
aftrekbaar en je profiteert van de investeringsaftrek.

4. Private financiers
Daarnaast zijn er veel private financiers (ff googelen) die je graag – al of niet tegen een hoge rente -
geld lenen. Kijk goed naar de voorwaarden en of ze AFM-geregistreerd zijn. 
Tot slot: kijk ook nog even bij de Kamer van Koophandel: Zakelijke lening of financiering aanvragen

https://qredits.nl/?gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGumn6nF1lplLYlUooEBWP64gS_OR6UclME1GEs-YiR4VdDu4qDehRoBoChVEQAvD_BwE
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/rekening-courant-krediet/?utm_campaign=be-speciaal_voor-startende_ondernemers&utm_source=ikgastarten.nl&utm_medium=link&utm_content=other_/financien/subsidies/10-manieren-om-de-start-van-je-bedrijf-te-financieren
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/zakelijke-lening?utm_campaign=be-speciaal_voor-startende_ondernemers&utm_source=ikgastarten.nl&utm_medium=link&utm_content=other_/financien/subsidies/10-manieren-om-de-start-van-je-bedrijf-te-financieren
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/alle-financieringsvormen/stimuleringskapitaal/?utm_campaign=be-speciaal_voor-startende_ondernemers&utm_source=ikgastarten.nl&utm_medium=link&utm_content=other_/financien/subsidies/10-manieren-om-de-start-van-je-bedrijf-te-financieren
https://ondernemersplein.kvk.nl/zakelijke-lening-of-financiering-aanvragen/

