
Frans Cup is zelfstandig ondernemer 
en samen met zijn vrouw Renate, 
eigenaar van Electro World in Arcen, 
een prachtig historisch dorp nabij 
Venlo. Frans is iemand die passie 
heeft voor zijn bedrijf. Hij doet wat 
hij leuk vindt en waar hij goed in 
is. Electro World is de grootste 
Nederlandse franchiseformule in 
de consumentenelektronica. Je 
vindt er een breed assortiment 
kwaliteitsproducten. 

‘We hebben kwaliteit en een excellente 
service hoog in het vaandel staan. Dat 
geldt ook voor onze producten,’ zegt 
Frans. ‘Voordat ik een vestiging van 
Electro World startte had ik een winkel 
met diverse producten waaronder 
speelgoed, huishoudelijke artikelen, een 
postagentschap en elektronica. Er was 
geen duidelijke focus. Uit onderzoek bleek 
dat ik me beter kon richten op bruingoed 
en witgoed en het onderhoud daarvan. 

Zodoende kwam Electro World in beeld.’

Rendement maken
‘Al snel bleek dat ik winkelruimte overhield. 
Samen met een architect heb ik gekeken 
hoe ik daar rendement van kon maken 
in de vorm van drie luxe wooneenheden. 
Daar was een financiering voor nodig. 
Ik ben toen met mijn huisbankier in 
gesprek gegaan. Alleen die zag weinig 
mogelijkheden. Vervolgens kwam ik via 
mijn accountant Henk van der Heiden 
van Crowe Accountants in contact met 
René Dings, adviseur Credion Noord- en 
Midden-Limburg.’

‘Ook ik ben met de huisbankier in gesprek 
gegaan,’ vult René aan. ‘Ik was benieuwd 
naar de bezwaren. We hadden te maken 
met drie entiteiten. Enerzijds de eigen 
woning, de hypotheek ervan liep via de 
zaak, anderzijds de winkel en tenslotte 
de appartementen die in box 3 vallen. Ik 
heb alles in kaart gebracht. Samen met 

de accountant zijn we gaan splitsen, zodat 
er drie kadastrale nummers ontstonden 
voor het wonen. Daardoor konden we 
voor de financiering verschillende partijen 
raadplegen. 

Package deal
De woningfinanciering is opgepakt 
door mijn collega Rob Boonen. 
Hij is mede-eigenaar van ons 
dochterbedrijf Soeverein. Hij adviseert 
en bemiddelt in woningfinancieringen, 
waarbij hij is gespecialiseerd in 
ondernemershypotheken. Rob heeft 
voor de eigen woning het beste voorstel 
uit de markt gehaald. Vervolgens 
moest de transitie naar de verhuurde 
panden (box 3) worden gefinancierd. 
Daarnaast hadden we nog te maken met 
de zakelijke financiering van de winkel. 
Deze twee zaken heb ik gerealiseerd. 
De accountant had een adviserende rol 
voor de kadastrale splitsing en het fiscale 
aspect. Samen met Soeverein is het 
meest optimale uit de markt gehaald. Dit 
uiteindelijk in de vorm van een package 
deal, en met de huisbankier.’ 

‘Het was een hele puzzel,’ zegt Frans. 
‘Ik had niet verwacht dat het zou lukken. 
Uiteindelijk heeft René het voor elkaar 
gekregen. De drie appartementen zijn 
zo goed als klaar en één is er verhuurd. 
Zo heb ik een extra inkomstenbron 
aangeboord. Dat heeft René toch mooi 
voor elkaar gekregen! Hij is een verbinder, 
een professional die de beste deal weet te 
realiseren.’
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In 2014 transformeerde de familie 
Plaisier de voormalige boerenschuur 
van Hofstede de Paradijshoeve, 
in Ridderkerk, tot een unieke 
horecalocatie voor vergaderen, 
ontmoeten en trouwen. Gevestigd 
in een historisch pand aan de 
rand van de Crezéepolder, een 
prachtig gebied wat veel recreanten, 
wandelaars en andere bezoekers 
trekt. Vanwege de ontwikkeling van 
het Deltanatuurgebied, in 2010, kreeg 
de agrarische grond van de familie 
een andere bestemming. Door deze 
ontwikkeling moest er een nieuwe 
invulling aan het bedrijf worden 
gegeven. De oude boerenschuur die 
vrijkwam, werd omgebouwd tot een 
evenementenlocatie.

Uitbreiding
In 2021 is dochter Marieje, inmiddels 
de 5e generatie, in de maatschap van 
haar ouders gestapt. Zij woont samen 
met Martijn van Schanke met wie 

zij gezamenlijk met haar ouders het 
bedrijf runt. Martijn heeft de Middelbare 
Hotelschool afgerond en een bachelor 
commerciële economie gedaan. ‘Marieje 
en ik wilden de activiteiten uitbreiden 
door de bedrijfswoning om te bouwen tot 
een horecagelegenheid,’ zegt Martijn. 
‘Voor die uitbreiding was een financiering 
nodig. De eerste plannen dateerden al 
van vóór corona en werden positief door 
de huisbank ontvangen, echter doordat 
corona haar intrede deed wilde de bank 
het plan niet meer in behandeling nemen. 
Eind 2021 kwam Dick de Jong, adviseur 

Credion Drechtsteden, in beeld. Marieje 
en ik hadden al een financieringsplan 
opgesteld. Samen met Dick hebben we 
dat geoptimaliseerd. Dick keek over onze 
schouders mee en gaf duidelijk advies. 
Het was een prettige en intensieve 
samenwerking.’

Andere route bewandeld
‘Ik was meteen enthousiast over de 
plannen,’ vult Dick aan. ‘Ze zitten op een 
mooie zichtlocatie.’

> Lees verder op bladzijde 2

Hofstede de Paradijshoeve breidt horeca-activiteiten 
uit met Café Dique

Mooi voor elkaar dankzij Credion

Het kan met Credion.www.credion.nl
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Harriëtte Mesland, Piet Plaisier, Dick de Jong (Credion),

Marieje Plaisier, Martijn van Schanke

Rob Boonen (Soeverein), Renate Cup, Frans Cup en René Dings (Credion)
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Credion Agrarisch Team

- Agrarisch Team (Noord) 088 - 273 34 66

- Agrarisch Team (Zuid) 085 - 902 02 18

Credion Ship Finance

- Heerenveen  0513 - 65 68 76

Credion MKB-vestigingen

- Almelo  0546 - 24 11 25

- Alphen a/d Rijn 0172 - 25 50 60

- Amsterdam M&F 023 - 208 40 04

- Amsterdam MB RV 0299 - 40 57 56

- Apeldoorn  055 - 303 00 09

- Arnhem e.o. 062 - 415 29 79

- Assen  088 - 273 34 66

- Blaricum  085 - 070 70 12

- Bollenstreek 071 - 207 00 07

- Breda  06 - 81 09 03 00

- Den Bosch  065 - 138 88 60

- Den Haag  070 - 314 24 29

- Den Helder  0288 - 87 00 55

- Delft-Westland 015 - 20 26 151

- Deventer-Zutphen 

     Deventer  0570 - 24 40 18

     Holten  0570 - 24 40 18

     Zutphen  0570 - 24 40 18

- Doetinchem  061 - 328 19 73

- Drechtsteden 062 - 251 75 24

- Eindhoven  085 - 902 02 18

- Gouda-Waddinxveen 085 - 273 22 10

- Groningen  088 - 273 34 66

- Haarlem  023 - 208 40 04

- Heerenveen 0513 - 65 68 77

- Heerhugowaard 072 - 303 00 01

- Helmond  085 - 902 02 18

- Haarlemmermeer

  en Schiphol  0252 - 74 41 00

- Laren  06 - 51 82 76 61

- Leeuwarden 058 - 202 71 15

- Leiden  071 - 301 60 16

- Lopikerwaard 085 - 273 22 10

- Maashorst  085 - 008 00 02

- Marum  0594 - 53 40 06

- Noord- en Midden-Limburg

    Roermond  085 - 200 62 62

    Venlo  085 - 200 62 62

- Ridderkerk  0180 - 22 20 29

- Rivierenland 0345 - 63 82 00

- Roosendaal  0165 - 54 44 43

- Rosmalen  073 - 615 45 35

- Rotterdam  010 - 741 05 32

- Texel MB RV 0299 - 40 57 56

- Tilburg  013 - 750 40 00

- Veenendaal  0318 - 88 64 64

- Waterland MB RV 0299 - 40 57 56

- West-Friesland 0228 – 87 00 55

- Woerden  085 - 273 22 10

- Zeeland  

    Goes  0113 - 40 53 04

     Terneuzen 0113 - 40 53 04

     Tholen  0113 - 40 53 04

     Vlissingen  0113 - 40 53 04

     Zierikzee  0113 - 40 53 04

- Zuid-Hollandse Eilanden

     Brielle  088 - 133 73 10

     Middelharnis 088 - 133 73 10

     Oud-Beijerland 088 - 133 73 10

- Zuid Limburg

     Elsloo  085 - 489 10 10

     Brunssum  085 - 489 10 10

- Zwolle  038 - 363 60 65



`Daarnaast hadden ze zich al bewezen 
met de bestaande activiteiten van 
Hofstede de Paradijshoeve. Een volgende 
stap was logisch. Ze gaan iets speciaals 
creëren, een verrijking voor het gebied. 
Er is niets vergelijkbaars in de nabijheid. 
Er was een financiering voor een beperkt 
aantal jaren nodig. Banken willen namelijk 
eerst een bewezen exploitatie zien.

Omdat beide ondernemers trouw waren 
aan de huisbankier, heb ik eerst contact 
met hen gezocht. Door corona wilden 
ze geen nieuwe horeca-initiatieven 
financieren. Uiteindelijk heb ik een andere 
route bewandeld. We verwachten dat 
de banken over een aantal jaren wel 
geïnteresseerd zijn.’ 

Financiering in twee fases
‘We zagen zoveel kansen,’ vervolgt 
Martijn. ‘En dan is het fijn dat iemand 
als Dick er vertrouwen in heeft en er 
echt voor wil gaan. De financiering is in 
twee fases gegaan. Een deel is bij een 
particuliere investeerder ondergebracht. 
En voor de andere helft kwam Dick, via 
een vermogensbeheerder uit de regio, met 
een tweede investeerder aan. In augustus 
2022 waren beide financieringen rond en 
konden we starten met de verbouwing.
We verwachten begin 2023 klaar te zijn. 
Het lunchcafé gaat café ‘Dique’ heten. Je 
kunt er binnenlopen voor een kopje koffie 
maar ook voor een heerlijke lunch en 
borrel.

Netwerk
Dick heeft de financiering voor elkaar 
gekregen, omdat hij weet hoe het 
financieringslandschap in elkaar steekt. 
Dick zijn netwerk is heel belangrijk 
geweest. Mensen hebben vertrouwen 
in hem. Hij is continu op zoek gegaan 
naar nieuwe oplossingen. Hij heeft als 
ondernemer naar de case gekeken en 
in mogelijkheden gedacht. Het was een 
bijzonder prettige samenwerking. Zonder 
Dick hadden we de financiering nooit 
voor elkaar gekregen. We blijven zeker 
met hem in contact, want ook voor de 
toekomst liggen er mooie uitdagingen.’

Het snelgroeiende familiebedrijf De 
Groene Linde B.V. in Heiloo ontwikkelt 
etherische oliën, die bijdragen aan 
het welzijn van de mens. Oliën die al 
duizenden jaren worden gebruikt. Het 
zijn kostbare stoffen die gedestilleerd 
worden uit planten, bloemen en 
wortels. 

Familiebedrijf
‘Etherische oliën zijn geurpersoonlijk-
heden,’ zegt eigenaar Marianne 
Leeuwrik. ‘We creëren mengsels van 
100% natuurzuivere etherische oliën 
rondom verschillende levensthema’s. Zo 
ontstaan er blends die ergens voor staan, 
bijvoorbeeld om je te beschermen. Het 
werken en omgaan met etherische oliën 
werkt verslavend. Marianne is 16 jaar 
geleden op een zolderkamertje begonnen 
en inmiddels zijn we uitgegroeid tot een 
miljoenenbedrijf. In 2015 is echtgenoot 
Ton Leeuwrik in het bedrijf gestapt. De 
oudste zoon Rico is ook werkzaam in het 

bedrijf en samen met het team geeft hij 
dagelijks aan c.a. 16 medewerkers leiding. 
Zodra we in ons nieuwe pand zitten, komt 
ook onze jongste zoon Tycho het team 
versterken. 

Naast etherische oliën verkopen 
we kristallen. Daar willen we een 
groothandelsactiviteit van maken. Dat 
betekent dat we onze showroom moeten 
uitbreiden van 250 m2 naar 800 m2. 
Voor de tuinen rondom het gebouw, is 
er een bepaalde filosofie ontwikkeld. We 
gaan er een belevingstuin van maken. Zo 
creëren we een totaalbeleving. Mensen 
zijn op zoek naar self-care. Dat is een 
modebegrip geworden. Met ons brede 
assortiment willen we een olievlek over 
Nederland en België verspreiden.’  

Groei
‘In 2016 ben ik met De Groene Linde in 
contact gekomen,’ zegt Kees Kiemel, 
adviseur Credion Heerhugowaard. ‘En 

in 2018 heb ik een financiering voor ze 
begeleid en onderzocht of een doorgroei 
naar een groter pand tot de mogelijkheden 
behoorde. Om een verdere groei te 
realiseren klopten ze onlangs weer bij mij 
aan. Dit keer ging het over de verkoop 
van het bestaande gebouw, de aankoop 
van grond en het bouwen van een ruimer 
pand. Daar was een hypothecaire lenig 
voor nodig. Samen met de accountant 
zijn er allerlei documenten opgesteld. Ik 
heb me volledig geconcentreerd op het 
financieringsvraagstuk en heb gekeken 
bij welke taxateur ze het beste terecht 
konden. Dat is maatwerk. Ook was er 
sprake van een rechtsvormwijziging. Dat 
is door een fiscalist opgepakt. Vervolgens 
heb ik een bankenrondje gedaan. De 
huisbankier zag geen mogelijkheden. 
Uiteindelijk is voor ING gekozen. De 
Groene Linde heeft op een goed moment 
de overstap gemaakt naar een goede 
online propositie. Dat maakt dat het bedrijf 
gestaag kan blijven groeien.’

Nieuw pand
‘De uitbreidingen zijn gestart. We 
verwachten rond de tweede helft van 
februari 2023 het nieuwe pand te kunnen 
betrekken. Kees heeft ons met raad en 
daad bijgestaan en ons volledig ontzorgd. 
Hij heeft verstand van zaken en alles 
goed geregeld, zodat wij alleen nog het 
contract hoefden te ondertekenen. Kees 
is een betrokken persoonlijkheid en zeer 
professioneel en kundig. We blijven zeker 
met elkaar in contact, want we zijn nog 
lang niet uitgegroeid.’

> Vervolg van bladzijde 1
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Reken op Svea, jouw cashflowversneller

Van zolderkamer tot miljoenenbedrijf  Hofstede de Paradijshoeve breidt horeca-activiteiten uit met Café Dique

Het kan met Credion.

Binnen Credions netwerk draagt Svea 
Finans bij aan het realiseren van 
ondernemersambities. Hoe? Arnold 
Nonnekes (partnermanager Svea) legt 
uit: “Onze cashflowversneller vergroot 
direct de slagkracht van ondernemend 
Nederland. Want verkoop je je facturen 
aan Svea voor factoring? Dan krijg 
je ze meteen betaald.” Ondernemers 
profiteren hiermee zelfs van een 3-in-1 
financiering:

• Direct een verantwoorde cashflow
• Je debiteuren op tijd beheerd 
• 100% verzekerd van je geld

Arnold vervolgt: “Zo heft Svea direct de 

beperkingen van de rekening-courant 
op. En gebruikmaken van factoring is 
simpel. Je voldoet al met: nieuwe b2b-
facturen, voor afgeronde prestaties op 
kredietwaardige debiteuren. 

Maatwerkoplossing:
garandeer jouw inkoop
Maar is jouw situatie net anders? 
Dan zoeken we mogelijkheden. 
“Zo hadden onder andere Credion-
adviseurs aanvragen, waarbij er 
financieringsbehoefte was aan de 
inkoopzijde. Zij vroegen zich af of 
factoring hiervoor een oplossing 
kon bieden. Zo hebben we de 
maatwerkoplossing ‘inkoopgarantie 

met factoring’ ontwikkeld, als flexibel 
alternatief voor inkoopfinanciering. 
Waarmee jouw leverancier garantie krijgt 
dat Svea de inkoopfactuur voldoet en jij 
die grote opdracht wel kunnen aannemen. 
Adviseurs kunnen deze moderne 
werkwijze erg waarderen.” 

Verbinden voor de beste oplossing
“In partnerrelaties hecht ik veel 
waarde aan wederkerigheid. Daarom 
verbinden wij ondernemers uit ons eigen 
distributiekanaal ook aan onze partners. 
Zeker richting Credion, aangezien zij het 
grootste netwerk heeft in geldverstrekkers. 
De afgelopen maand resulteerde dit in 2 
leads richting Credion-adviseurs.” 

Ook bracht Arnold onlangs 2 klanten met 
elkaar in contact. “Deze klant kwam via 
Credion IJmuiden en zocht zorgpersoneel. 
Laat een andere klant detacheerder zijn 
in deze sector. Ik besloot ze aan elkaar 
te koppelen. Zo bundelen we krachten, 
waardoor jij de beste oplossing krijgt voor 
jouw ondernemingsvraagstuk.”

Ook een snelle oplossing op maat 
ontvangen? Schakel met een Credion-
adviseur.

Marianne Leeuwrik, Kees Kiemel (Credion) en Ton Leeuwrik
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Om de forse stijging van de 

energierekening van bedrijven deels 

te compenseren, neemt de overheid 

verschillende maatregelen. Voorzie 

je financiële problemen door hoge 

energiekosten of heb je vragen over jouw 

zakelijke financiering? Wij denken graag 

met je mee over een passende oplossing. 

Credion adviseurs zijn de specialisten om 

uw financiering succesvol te realiseren. 

Het kan met Credion.

Om regionaal nog meer ondernemers te 

adviseren en begeleiden naar de meest 

optimale financieringsoplossing, zijn er 

weer nieuwe vestigingen toegevoegd aan

de Credion organisatie. Ondernemers 

kunnen voor financieringsvraagstukken 

nu ook terecht bij onze vestigingen in 

Breda en Laren. Daarnaast hebben we 

op een aantal kantoren nieuwe adviseurs 

mogen verwelkomen.

Kijk je niet dagelijks op onze website 

voor het laatste nieuws? Geen probleem. 

Je kunt ons ook heel gemakkelijk via 

onze verschillende social media kanalen 

volgen. Blijf bijvoorbeeld op de hoogte 

van het laatste nieuws en ontwikkelingen 

over bedrijfs- en vastgoedfinancieringen, 

kom leuke feitjes en nieuwtjes te weten 

over onze vestigingen of lees mooie 

succesverhalen.

Steunpakket energiekosten Nieuwe vestigingen Social Media

Ronald van der Starre (CEO), Rutger van der Starre (COO), 

Arnold Nonnekes (partnermanager
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bij welke taxateur ze het beste terecht 
konden. Dat is maatwerk. Ook was er 
sprake van een rechtsvormwijziging. Dat 
is door een fiscalist opgepakt. Vervolgens 
heb ik een bankenrondje gedaan. De 
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Groene Linde heeft op een goed moment 
de overstap gemaakt naar een goede 
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gestaag kan blijven groeien.’

Nieuw pand
‘De uitbreidingen zijn gestart. We 
verwachten rond de tweede helft van 
februari 2023 het nieuwe pand te kunnen 
betrekken. Kees heeft ons met raad en 
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Hij heeft verstand van zaken en alles 
goed geregeld, zodat wij alleen nog het 
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Van zolderkamer tot miljoenenbedrijf  Hofstede de Paradijshoeve breidt horeca-activiteiten uit met Café Dique

Het kan met Credion.

Binnen Credions netwerk draagt Svea 
Finans bij aan het realiseren van 
ondernemersambities. Hoe? Arnold 
Nonnekes (partnermanager Svea) legt 
uit: “Onze cashflowversneller vergroot 
direct de slagkracht van ondernemend 
Nederland. Want verkoop je je facturen 
aan Svea voor factoring? Dan krijg 
je ze meteen betaald.” Ondernemers 
profiteren hiermee zelfs van een 3-in-1 
financiering:

• Direct een verantwoorde cashflow
• Je debiteuren op tijd beheerd 
• 100% verzekerd van je geld

Arnold vervolgt: “Zo heft Svea direct de 

beperkingen van de rekening-courant 
op. En gebruikmaken van factoring is 
simpel. Je voldoet al met: nieuwe b2b-
facturen, voor afgeronde prestaties op 
kredietwaardige debiteuren. 

Maatwerkoplossing:
garandeer jouw inkoop
Maar is jouw situatie net anders? 
Dan zoeken we mogelijkheden. 
“Zo hadden onder andere Credion-
adviseurs aanvragen, waarbij er 
financieringsbehoefte was aan de 
inkoopzijde. Zij vroegen zich af of 
factoring hiervoor een oplossing 
kon bieden. Zo hebben we de 
maatwerkoplossing ‘inkoopgarantie 

met factoring’ ontwikkeld, als flexibel 
alternatief voor inkoopfinanciering. 
Waarmee jouw leverancier garantie krijgt 
dat Svea de inkoopfactuur voldoet en jij 
die grote opdracht wel kunnen aannemen. 
Adviseurs kunnen deze moderne 
werkwijze erg waarderen.” 

Verbinden voor de beste oplossing
“In partnerrelaties hecht ik veel 
waarde aan wederkerigheid. Daarom 
verbinden wij ondernemers uit ons eigen 
distributiekanaal ook aan onze partners. 
Zeker richting Credion, aangezien zij het 
grootste netwerk heeft in geldverstrekkers. 
De afgelopen maand resulteerde dit in 2 
leads richting Credion-adviseurs.” 

Ook bracht Arnold onlangs 2 klanten met 
elkaar in contact. “Deze klant kwam via 
Credion IJmuiden en zocht zorgpersoneel. 
Laat een andere klant detacheerder zijn 
in deze sector. Ik besloot ze aan elkaar 
te koppelen. Zo bundelen we krachten, 
waardoor jij de beste oplossing krijgt voor 
jouw ondernemingsvraagstuk.”

Ook een snelle oplossing op maat 
ontvangen? Schakel met een Credion-
adviseur.

Marianne Leeuwrik, Kees Kiemel (Credion) en Ton Leeuwrik
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Om de forse stijging van de 

energierekening van bedrijven deels 

te compenseren, neemt de overheid 

verschillende maatregelen. Voorzie 

je financiële problemen door hoge 

energiekosten of heb je vragen over jouw 

zakelijke financiering? Wij denken graag 

met je mee over een passende oplossing. 

Credion adviseurs zijn de specialisten om 

uw financiering succesvol te realiseren. 

Het kan met Credion.

Om regionaal nog meer ondernemers te 

adviseren en begeleiden naar de meest 

optimale financieringsoplossing, zijn er 

weer nieuwe vestigingen toegevoegd aan

de Credion organisatie. Ondernemers 

kunnen voor financieringsvraagstukken 

nu ook terecht bij onze vestigingen in 

Breda en Laren. Daarnaast hebben we 

op een aantal kantoren nieuwe adviseurs 

mogen verwelkomen.

Kijk je niet dagelijks op onze website 

voor het laatste nieuws? Geen probleem. 

Je kunt ons ook heel gemakkelijk via 

onze verschillende social media kanalen 

volgen. Blijf bijvoorbeeld op de hoogte 

van het laatste nieuws en ontwikkelingen 

over bedrijfs- en vastgoedfinancieringen, 

kom leuke feitjes en nieuwtjes te weten 

over onze vestigingen of lees mooie 

succesverhalen.

Steunpakket energiekosten Nieuwe vestigingen Social Media

Ronald van der Starre (CEO), Rutger van der Starre (COO), 

Arnold Nonnekes (partnermanager



Frans Cup is zelfstandig ondernemer 
en samen met zijn vrouw Renate, 
eigenaar van Electro World in Arcen, 
een prachtig historisch dorp nabij 
Venlo. Frans is iemand die passie 
heeft voor zijn bedrijf. Hij doet wat 
hij leuk vindt en waar hij goed in 
is. Electro World is de grootste 
Nederlandse franchiseformule in 
de consumentenelektronica. Je 
vindt er een breed assortiment 
kwaliteitsproducten. 

‘We hebben kwaliteit en een excellente 
service hoog in het vaandel staan. Dat 
geldt ook voor onze producten,’ zegt 
Frans. ‘Voordat ik een vestiging van 
Electro World startte had ik een winkel 
met diverse producten waaronder 
speelgoed, huishoudelijke artikelen, een 
postagentschap en elektronica. Er was 
geen duidelijke focus. Uit onderzoek bleek 
dat ik me beter kon richten op bruingoed 
en witgoed en het onderhoud daarvan. 

Zodoende kwam Electro World in beeld.’

Rendement maken
‘Al snel bleek dat ik winkelruimte overhield. 
Samen met een architect heb ik gekeken 
hoe ik daar rendement van kon maken 
in de vorm van drie luxe wooneenheden. 
Daar was een financiering voor nodig. 
Ik ben toen met mijn huisbankier in 
gesprek gegaan. Alleen die zag weinig 
mogelijkheden. Vervolgens kwam ik via 
mijn accountant Henk van der Heiden 
van Crowe Accountants in contact met 
René Dings, adviseur Credion Noord- en 
Midden-Limburg.’

‘Ook ik ben met de huisbankier in gesprek 
gegaan,’ vult René aan. ‘Ik was benieuwd 
naar de bezwaren. We hadden te maken 
met drie entiteiten. Enerzijds de eigen 
woning, de hypotheek ervan liep via de 
zaak, anderzijds de winkel en tenslotte 
de appartementen die in box 3 vallen. Ik 
heb alles in kaart gebracht. Samen met 

de accountant zijn we gaan splitsen, zodat 
er drie kadastrale nummers ontstonden 
voor het wonen. Daardoor konden we 
voor de financiering verschillende partijen 
raadplegen. 

Package deal
De woningfinanciering is opgepakt 
door mijn collega Rob Boonen. 
Hij is mede-eigenaar van ons 
dochterbedrijf Soeverein. Hij adviseert 
en bemiddelt in woningfinancieringen, 
waarbij hij is gespecialiseerd in 
ondernemershypotheken. Rob heeft 
voor de eigen woning het beste voorstel 
uit de markt gehaald. Vervolgens 
moest de transitie naar de verhuurde 
panden (box 3) worden gefinancierd. 
Daarnaast hadden we nog te maken met 
de zakelijke financiering van de winkel. 
Deze twee zaken heb ik gerealiseerd. 
De accountant had een adviserende rol 
voor de kadastrale splitsing en het fiscale 
aspect. Samen met Soeverein is het 
meest optimale uit de markt gehaald. Dit 
uiteindelijk in de vorm van een package 
deal, en met de huisbankier.’ 

‘Het was een hele puzzel,’ zegt Frans. 
‘Ik had niet verwacht dat het zou lukken. 
Uiteindelijk heeft René het voor elkaar 
gekregen. De drie appartementen zijn 
zo goed als klaar en één is er verhuurd. 
Zo heb ik een extra inkomstenbron 
aangeboord. Dat heeft René toch mooi 
voor elkaar gekregen! Hij is een verbinder, 
een professional die de beste deal weet te 
realiseren.’
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VAN ZOLDERKAMER TOT 
MILJOENENBEDRIJF
> Lees op bladzijde 3

MOOI VOOR ELKAAR 
DANKZIJ CREDION
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REKEN OP SVEA, JOUW 
CASHFLOWVERSNELLER
> Lees op bladzijde 2

In 2014 transformeerde de familie 
Plaisier de voormalige boerenschuur 
van Hofstede de Paradijshoeve, 
in Ridderkerk, tot een unieke 
horecalocatie voor vergaderen, 
ontmoeten en trouwen. Gevestigd 
in een historisch pand aan de 
rand van de Crezéepolder, een 
prachtig gebied wat veel recreanten, 
wandelaars en andere bezoekers 
trekt. Vanwege de ontwikkeling van 
het Deltanatuurgebied, in 2010, kreeg 
de agrarische grond van de familie 
een andere bestemming. Door deze 
ontwikkeling moest er een nieuwe 
invulling aan het bedrijf worden 
gegeven. De oude boerenschuur die 
vrijkwam, werd omgebouwd tot een 
evenementenlocatie.

Uitbreiding
In 2021 is dochter Marieje, inmiddels 
de 5e generatie, in de maatschap van 
haar ouders gestapt. Zij woont samen 
met Martijn van Schanke met wie 

zij gezamenlijk met haar ouders het 
bedrijf runt. Martijn heeft de Middelbare 
Hotelschool afgerond en een bachelor 
commerciële economie gedaan. ‘Marieje 
en ik wilden de activiteiten uitbreiden 
door de bedrijfswoning om te bouwen tot 
een horecagelegenheid,’ zegt Martijn. 
‘Voor die uitbreiding was een financiering 
nodig. De eerste plannen dateerden al 
van vóór corona en werden positief door 
de huisbank ontvangen, echter doordat 
corona haar intrede deed wilde de bank 
het plan niet meer in behandeling nemen. 
Eind 2021 kwam Dick de Jong, adviseur 

Credion Drechtsteden, in beeld. Marieje 
en ik hadden al een financieringsplan 
opgesteld. Samen met Dick hebben we 
dat geoptimaliseerd. Dick keek over onze 
schouders mee en gaf duidelijk advies. 
Het was een prettige en intensieve 
samenwerking.’

Andere route bewandeld
‘Ik was meteen enthousiast over de 
plannen,’ vult Dick aan. ‘Ze zitten op een 
mooie zichtlocatie.’

> Lees verder op bladzijde 2

Hofstede de Paradijshoeve breidt horeca-activiteiten 
uit met Café Dique

Mooi voor elkaar dankzij Credion

Het kan met Credion.www.credion.nl

www.credion.nl
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Harriëtte Mesland, Piet Plaisier, Dick de Jong (Credion),

Marieje Plaisier, Martijn van Schanke

Rob Boonen (Soeverein), Renate Cup, Frans Cup en René Dings (Credion)
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Credion Agrarisch Team

- Agrarisch Team (Noord) 088 - 273 34 66

- Agrarisch Team (Zuid) 085 - 902 02 18

Credion Ship Finance

- Heerenveen  0513 - 65 68 76

Credion MKB-vestigingen

- Almelo  0546 - 24 11 25

- Alphen a/d Rijn 0172 - 25 50 60

- Amsterdam M&F 023 - 208 40 04

- Amsterdam MB RV 0299 - 40 57 56

- Apeldoorn  055 - 303 00 09

- Arnhem e.o. 062 - 415 29 79

- Assen  088 - 273 34 66

- Blaricum  085 - 070 70 12

- Bollenstreek 071 - 207 00 07

- Breda  06 - 81 09 03 00

- Den Bosch  065 - 138 88 60

- Den Haag  070 - 314 24 29

- Den Helder  0288 - 87 00 55

- Delft-Westland 015 - 20 26 151

- Deventer-Zutphen 

     Deventer  0570 - 24 40 18

     Holten  0570 - 24 40 18

     Zutphen  0570 - 24 40 18

- Doetinchem  061 - 328 19 73

- Drechtsteden 062 - 251 75 24

- Eindhoven  085 - 902 02 18

- Gouda-Waddinxveen 085 - 273 22 10

- Groningen  088 - 273 34 66

- Haarlem  023 - 208 40 04

- Heerenveen 0513 - 65 68 77

- Heerhugowaard 072 - 303 00 01

- Helmond  085 - 902 02 18

- Haarlemmermeer

  en Schiphol  0252 - 74 41 00

- Laren  06 - 51 82 76 61

- Leeuwarden 058 - 202 71 15

- Leiden  071 - 301 60 16

- Lopikerwaard 085 - 273 22 10

- Maashorst  085 - 008 00 02

- Marum  0594 - 53 40 06

- Noord- en Midden-Limburg

    Roermond  085 - 200 62 62

    Venlo  085 - 200 62 62

- Ridderkerk  0180 - 22 20 29

- Rivierenland 0345 - 63 82 00

- Roosendaal  0165 - 54 44 43

- Rosmalen  073 - 615 45 35

- Rotterdam  010 - 741 05 32

- Texel MB RV 0299 - 40 57 56

- Tilburg  013 - 750 40 00

- Veenendaal  0318 - 88 64 64

- Waterland MB RV 0299 - 40 57 56

- West-Friesland 0228 – 87 00 55

- Woerden  085 - 273 22 10

- Zeeland  

    Goes  0113 - 40 53 04

     Terneuzen 0113 - 40 53 04

     Tholen  0113 - 40 53 04

     Vlissingen  0113 - 40 53 04

     Zierikzee  0113 - 40 53 04

- Zuid-Hollandse Eilanden

     Brielle  088 - 133 73 10

     Middelharnis 088 - 133 73 10

     Oud-Beijerland 088 - 133 73 10

- Zuid Limburg

     Elsloo  085 - 489 10 10

     Brunssum  085 - 489 10 10

- Zwolle  038 - 363 60 65


