Zorgeloos een weg banen
door de financiële jungle
Credion realiseert vastgoedfinancieringen
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Het kan u niet zijn ontgaan: de rente staat
al een tijd enorm laag. Het rendement op
spaargeld is daardoor heel gering, waardoor
veel ondernemers op zoek zijn naar andere
investeringsmogelijkheden. Eén voordeel:
geld lenen is nu ook relatief goedkoop.
Financieringsspecialist Credion helpt
ondernemers en vastgoedbeleggers bij het
realiseren van de beste vastgoedfinanciering.
Dat kan zowel bij vastgoed voor eigen
gebruik als een v
 astgoedbelegging.
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Een pand kopen voor
zakelijk gebruik
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Gestapeld financieren

een groeiend aantal alternatieve financiers.

Wilt u weten wat uw
financiële mogelijkheden
zijn? Neem contact
op met Credion.
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Ondernemers zijn vaak benieuwd hoeveel eigen
inbreng nodig is bij de aankoop van een pand,

“Wij ontzorgen o
 ndernemers en
vastgoedbeleggers bij het verkrijgen
van een financiering”

Henri Blokland 06-44333300

www.credion.nl

