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Linda vindt persoonlijke aandacht en een indivi

dueel behandelplan heel belangrijk: “Daar ga ik 

echt voor zitten. Verbetering en verjonging van 

de huid is maatwerk,” zegt ze. En voor de volle

digheid: Linda behandelt mannen en vrouwen!

overname begeleid en de begrotingen gemaakt, 

wij hebben op basis daarvan een mooie gesta

pelde financiering weten in te regelen met ge

bruikmaking van zowel de bestaande VOF als een 

nieuwe overname holding, geheel bancair tegen 

scherpe tarieven. We wensen ze een goede vaart! 

Voor Ottenhof Elektrotechniek B.V. te Volendam 

hebben we de stap van een huurpand naar een 

eigen bedrijfspand mogen begeleiden. Een hele 

stap, maar dit geeft zowel de onderneming als 

de exploitatie ruimte naar de toekomst. 

We zouden het erg leuk vinden als we de komen

de maanden ons samen met u mogen vastbij

ten in uw bedrijf en uw financieringsaanvraag. 

De koffie staat voor u klaar!

Credion Waterland 

Schoolstraat 7-9 (Villa Middelwijk), 

Middenbeemster

Chris Schaatsbergen & Maarten-Jeroen den Boer 

 

Centraal in de werkwijze van Linda staat huidverbetering. Huidverbetering op velerlei gebied, zoals 

behandeling van een Rosacea huid (zeer rode huid), acné, pigmentvlekken, vale huid en uiteraard 

antiaging. “Ik ben beslist niet een salon waar iedereen ABC krijgt. Ik houd eerst een intakegesprek: 

wat kan ik betekenen, hoe kan ik iemand begeleiden? En daarna maak ik een persoonlijk behandelplan,” 

aldus Linda.

Nieuwste apparatuur
Linda is in 2010 haar eigen salon gestart. Ze zorgt ervoor dat ze helemaal up to date is door het volgen 

van trainingen en het bezoeken van congressen en beurzen. Daarnaast heeft zij de nieuwste apparatuur 

en uiteraard mooie merken die helpen de huid te verbeteren: “Ik heb het merk PCA Skin uit Amerika. 

Dat is echt een intensief werkend merk, zeg maar de hard core huidverbetering. Maar sommige klanten 

hebben behoefte aan een wellnessachtig merk. Voor deze mensen gebruik ik het merk Deynique.” 

Vanuit de stelling: “voor elk goed plan is financiering mogelijk” gaan we met onze klant in gesprek, 

nemen we de plannen door en passen we de investering en gewenste financiering in in duidelijke en 

heldere prognoses, waaruit zowel de financieringsbehoefte als de terugbetalingscapaciteit helder naar 

voren komen. Op basis van die twee gegevens gaan we vervolgens aan de slag. 

eeN greep uit De Dossiers welke we De afgelopeN maaNDeN hebbeN mogeN begeleiDeN:
Voor de startende onderneming VOF Man Vastgoed hebben we de aankoop kunnen financieren van 

een bedrijfspand te Purmerend, middels een objectfinancier en een particuliere belegger. Voordeel is 

dat er enkel naar het pand wordt gekeken en wat er met dat pand binnen de onderneming kan worden 

gerealiseerd in de toekomst. 

De snel groeiende onderneming Taxi Ruiter hebben we mogen begeleiden bij de financiering van 

hun bedrijfsverplaatsing binnen Purmerend. Op basis van een stabiel ondernemersfundament 

hebben we dit bancair weten in te vullen, waarbij we een drietal concrete aanbiedingen hebben 

kunnen vergelijken en de meest passende hebben kunnen adviseren en afsluiten. 

De ondernemers van S.E.P. Waterrecreatie VOF hebben een mooie uitbreiding gerealiseerd van hun 

bedrijf middels de overname van een tweede schip. De accountant van de onderneming heeft de 

Vanaf de N244 de afslag Middenbeemster nemen en je komt tot rust. 
Helemaal als je beland bent bij ‘Puur Linda’ en je huid alle aandacht en 
verzorging krijgt waar zij recht op heeft. 

Gelukkig trekt de economie aan en denken veel ondernemers in Waterland 
na over de groei van hun bedrijf, bedrijfsverplaatsing of zelfs het kopen van 
eigen bedrijfs onroerend goed. Als Credion Waterland zijn we er trots op dat 
we de afgelopen tijd voor een flink aantal ondernemers financiering hebben 
kunnen inregelen van diverse uiteenlopende financieringsbehoefte.

mooie aanbieding om de 
huid winterklaar te maken

CRedion: “VooR elk goed plan is finanCieRing mogelijk…”

financieren in waterland anno 2018! 

elke klant is andeRs, elke huid is andeRs, elke behandeling is andeRs...

|      Puur Linda       |       J. van Oldenbarneveldtstraat 16, 1462 JK Middenbeemster       |       06-22 982 991       |       www.puurlindainstituut.nl       |

Speciaal voor de komende wintermaanden 

heeft Linda een mooie aanbieding:

CollageeN speCial
Reiniging van de huid, Fruitzuur/ 

enzymatische peeling, Goudserum, 

Vliesmasker, Collageen licht 15 minuten. 

Nu voor de speciale prijs van € 79,50

Bedrijfsfinanciering? 
Credion helpt u graag 
bij het vergelijken van 
alle MKB financiers

Banken financieren niet meer zoals u gewend
bent  Waar vindt u tegenwoordig nog ruimte om
te ondernemen? Deze ruimte wil Credion met u
vinden. Wij geloven in pro-actief zijn; niet afwachten
maar altijd zelf handelen en de regie houden. Met onze
adviseurs is Credion dé Financial Engineer voor MKB
financieringen met de beste toegang tot nationaal en
internationaal kapitaal.

Wilt u weten waar voor u de kansen liggen?

www.credion.nl

Credion realiseert bedrijfsfinancieringen
Maarten Jeroen den Boer, Chris Schaatsbergen

Astrid van der Vis, Jan Herman Lap,
Jaap Aardema en Hans Eelman

Credion Texel
Abbewaal 1
1791 WX Den Burg
texel@credion.nl

Credion Waterland 
Schoolstraat 9
1462 JC Middenbeemster 
waterland@credion.nl

Credion Zaanstreek
Kleis 46
1911 MH Uitgeest
zaanstreek@credion.nl

Credion Friesland Zuid 
Businesspark Friesland-West 27a 
8447 SL Heerenveen 
frieslandzuid@credion.nl

Maarten Jeroen den Boer
mjdenboer@credion.nl
06 50 52 87 18

Chris Schaatsbergen
cschaatsbergen@credion.nl
06 20 97 14 86

Astrid van der Vis
avandervis@credion.nl
06 50 52 87 19

Jan Herman Lap
jhlap@credion.nl
06 11 01 79 20

Jaap Aardema
jaardema@credion.nl
06 13 70 02 28

Hans Eelman
heelman@credion.nl
06 80 09 39 38


