
In 2014 hebben Guido Evers en 
Martin de Vries het bedrijf Wellness 
Innovations B.V. opgericht. Een bedrijf 
dat zich hard maakt voor visvrije 
omega-3. Duurzaam ondernemen 
is de basis van hun strategie: 
het verspreiden van een visvrije 
boodschap. Duurzaamheid gaat hand in 
hand met de missie van het bedrijf, het 
verbeteren van de visolie-industrie op 
een gezonde en duurzame manier.

‘We strijden voor het behoud van een 
gezonde vispopulatie en een leefbare 
oceaan,’ zegt Guido. ‘Niet alleen door 
visvrije producten aan te bieden, maar 
ook door de consument bewust te maken 
van de impact van het eten van vis of het 
gebruiken van visolie. Oceanen zijn geen 
plekken waar we onbeperkt vis uit kunnen 
halen. Ons bedrijf werkt aan duurzame 
alternatieven, zoals kweekalgen. Algen 
worden geteeld op land, dus geen 
oceaanvervuiling met zware metalen en 
andere giftige stoffen. Het is niet langer 
nodig om vis te vangen. En als we het 
leven in zee herstellen, is het beter 
bestand tegen klimaatverandering.’ 
Het bedrijf ziet in algenolie de oplossing. 

In 2011 werd het eerste Testa Omega-3 
product op de markt gebracht en 
sinds kort is daar Daily Supplements 
bijgekomen. Momenteel wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van andere visvrije 
voedingsproducten uit plantaardige 
bronnen en de uitbreiding van de productie 
internationaal.

Groei van de onderneming
‘Ik ontmoette Guido enkele jaren geleden,’ 
zegt Joop van Dijck, adviseur bij Credion 
Eindhoven-Helmond. ‘Sindsdien staat 
Credion Wellness Innovations bij om 
de sterke groei financieel te regelen.‘ 
Inmiddels is Wellness uitgegroeid tot een 
internationaal groeiend bedrijf en wilde zij 
haar financieringsstructuur en -slagkracht 
daarop aanpassen.

Vorig jaar zomer hebben Guido, 
zijn accountant en Credion gekeken 
wat de beste structuur is om in de 
financieringsbehoefte te voorzien. ‘Vanuit 
ons specialisme geeft Credion aan 
wat haalbaar is. Hoe gaan we de groei 
faciliteren? En welke partij past daar het 
beste bij? Daarin treedt Credion op als 
een langdurige partner,’ vervolgt Joop. 

‘We zijn in gesprek gegaan met Jonathan 
Galenkamp van DuurzaamInvesteren.nl en 
daar is een herfinanciering van de lopende 
financieringen uitgekomen. Er liepen twee 
verschillende financieringen, die we in 
een obligatie bij DuurzaamInvesteren.nl 
konden onderbrengen.’ vult John-Dithmar 
Menge, adviseur Credion Eindhoven-
Helmond aan.

Investeringsplatform
Guido: ‘John-Dithmar heeft een 
informatiememorandum opgesteld en 
Jonathan leverde het raamwerk aan 
voor de prospectus. Hierop kunnen 
investeerders zich online inschrijven 
via het investeringsplatform van 
DuurzaamInvesteren.nl. Het uitgeven 
van een obligatie via een dergelijk 
platform heeft twee voordelen: we kunnen 
zelf de condities van de financiering 
bepalen en daarnaast kunnen we nu vrij 
makkelijk aankloppen bij de bestaande 
obligatiehouders, door de band die we met 
ze opbouwen.’

Groeifinanciering
Jonathan: ‘DuurzaamInvesteren.nl richt 
zich specifiek op bedrijven die met hun 
activiteiten bijdragen aan verduurzaming 
en op investeerders die ook interesse 
hebben in duurzame aspecten. Dit was de 
eerste groeifinanciering op ons platform. 
De vraag was of de investeerders de 
dynamiek van de onderneming zouden 
begrijpen, aangezien ze de stabiliteit van 
een project gewend zijn. Uiteindelijk is het 
goed ontvangen. Binnen 2 weken was de 
financiering rond!’
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Wim van Breda BV in Geldermalsen 
is een familiebedrijf dat sinds 1957 
bestaat. Het levert de meest effectieve 
machines voor weg, berm en sloot 
onderhoud. Periodiek introduceert het 
bedrijf nieuwe producten en vinden 
er bijzondere innovaties plaats. Zo 
won het de Innovatieve Award van 
de Groene Sector Vakbeurs 2022 
met het Mowhawk-camerasysteem. 
Deze techniek lokaliseert bermafval 
en ongewenste planten op basis 
van beeldherkenning en het meet de 
gewasstand. 

‘Als bedrijf kijken we altijd waar onze 
kansen liggen,’ zegt aandeelhouder Dick 
van Breda. Hij is de tweede generatie. 
‘We leveren kapitaalintensieve machines 
die inventief vermogen en flexibiliteit 
vragen. Machines waarmee we een 
specifiek probleem voor onze klant 
oplossen. Elke opdracht vraagt om zijn 
eigen benadering en maatwerk. Door 
onze focus weten wij exact welke machine 

een klant nodig heeft. Als je ergens goed 
in wilt zijn, moet je je specialiseren. Voor 
de machines die wij verhuren was een 
flexibele leaseconstructie nodig. We 
hebben Arjan Staal, adviseur bij Credion 
Rivierenland, gevraagd ons daarbij te 
adviseren. De verhuur van machines, 
inclusief onderhoud, is een nieuwe tak 
binnen ons bedrijf. Er is veel vraag naar, 
vooral bij starters die dan zelf niet hoeven 
te investeren in een kapitaalintensieve 
machine. Ze huren het voor een periode 
van twee à drie jaar. Vaak neemt een klant 
na zo’n periode, de machine over.’

Paraplu faciliteit ‘as simple as abc’
Arjan: ‘Vijf jaar geleden startte ik samen 
met Stouten & Wijnen Accountants, 
Credion Rivierenland. Dick is klant van het 
accountantskantoor, zo ben ik met hem in 
contact gekomen. Inmiddels heb ik hem 
bij verschillende financieringstrajecten 
begeleid, waaronder de nieuwbouw van 
zijn werkplaats. Vrij snel kwam de vraag 
om een flexibele leaseconstructie voor de 
machines die hij verhuurt op te zetten.

> Lees verder op bladzijde 2

Flexibele financieringsoplossing voor
Wim van Breda BV

Duurzaam investeren dankzij Credion

Het kan met Credion.www.credion.nl

www.credion.nl
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Dick van Breda, Frank de Haas (abcfinance), Arjan Staal (Credion) en Mart Janssen (abcfinance)

John-Dithmar Menge (Credion), Joop van Dijck (Credion), Jonathan Galenkamp 

(DuurzaamInvesteren), Guido Evers (Wellness), Martin de Vries (Wellness)
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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 MRA 0299 - 40 57 56

- Apeldoorn  055 - 303 00 09

- Arnhem e.o. 062 - 415 29 79

- Assen  088 - 273 34 66

- Bollenstreek 071 - 207 00 07

- Den Bosch  065 - 138 88 60

- Den Haag  070 - 314 24 29

- Den Helder  0288 - 87 00 55

- Delft-Westland 070 - 314 24 29

- 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

- Hilversum  085 - 070 70 12

- Hoofddorp-Schiphol 0252 - 74 41 00

- 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

- Rosmalen  073 - 615 43 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 Brabant 0165 - 54 44 43

- 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



Ieder jaar komen er nieuwe machines bij, 
die onder een paraplu faciliteit worden 
gefinancierd. Dit heb ik samen met Mart 
Janssen van abcfinance opgetuigd. 
Mart bood een maatoplossing die 
veel flexibiliteit geeft en niet te strakke 
voorwaarden kent. Dick vindt het 
belangrijk om partner van zijn klant te zijn 
en heeft behoefte aan flexibiliteit.

De door abcfinance geboden oplossing 
sluit goed aan bij zijn wensen.’ abcfinance 
is specialist in innovatieve en flexibele 
financieringsoplossingen en is merk- en 
bankonafhankelijk. Met vestigingen in 
Eindhoven en Utrecht levert/verstrekt 
abcfinnance lease en factoring faciliteiten.

Een samenwerking met meerwaarde
Mart: ‘Wij vinden het belangrijk om dicht 
bij de klant te staan en met ze mee te 
denken. We gaan redelijk ver in het 
zoeken naar creatieve oplossingen. 
In het geval van Dick gaat het om een 
maatwerkoplossing. We kunnen zelfs 
seizoenpatronen in de leaseconstructie 
verwerken. 

Als een tractor door een loonwerker wordt 
gebruikt, dan is dat seizoensafhankelijk. 
Bouw je er een seizoenpatroon in, dan 
betaalt een klant in de winterperiode 
minder. In het geval van Wim van 
Breda BV gaat het om een vendor 
leaseconstructie. Wij sluiten de 
financiering dan op het bedrijf, dat 

vervolgens een overeenkomst aangaat 
met de eindklant. Bij Dick hebben we 
Obligofaciliteit ingerekend. Daarmee regelt 
hij de financiële ruimte vooraf, zodat hij 
deze snel en efficiënt kan inrichten. 

Volledig ontzorgd
Dick: ‘Arjan heeft mij van het juiste 
financiële advies voorzien en volledig 
ontzorgd. Hij kan scherpere deals maken, 
omdat hij inzicht heeft in de kansen en 
waar de geldstromen vandaan komen. 
Dat is een enorm voordeel. Daarnaast 
kent hij onze onderneming als geen ander. 
Verder waren Credion en abcfinance goed 
op elkaar ingespeeld, waardoor alles 
gestroomlijnd verliep.’

Een succesvolle samenwerking in 
2019, waarbij Credion, het proces voor 
de financiering van de uitbreiding van 
Op- en Overslag Terminal Bergambacht 
(OTB) heeft begeleid, resulteerde in 
het opnieuw inschakelen van Henri 
Blokland, adviseur Credion Gouda-
Waddinxveen-Lopikerwaard-Woerden.

OTB is een zelfstandig familiebedrijf dat 
sinds 1981 gevestigd is in Bergambacht. 
Inmiddels staat er een nieuwe generatie 
aan het roer, de broers en rasechte 
ondernemers Arjan en Harm Zijderlaan. 
Het bedrijf is toegerust op verschillende 
goederenstromen en verzorgt zowel 
goederen- als containeroverslag over 
land en water. Naast de logistieke- en 
overslagdiensten biedt de terminal 
uitgebreide mogelijkheden voor op- en 
overslag van goederen en containers. 
Met haar unieke ligging aan de rivier De 
Lek draagt OTB bij aan een duurzame en 
concurrerende manier van transport.

Flinke groeisprong
OTB is enorm in ontwikkeling en heeft 
een flinke groeisprong gemaakt. Op dit 
moment wordt de haven uitgediept, zodat 
ook kleinere zeeschepen (coasters) 
rechtstreeks naar OTB kunnen varen. 
Daarnaast vindt er een uitbreiding 
van het terrein plaats, wat zorgt voor 
extra opslagcapaciteit. ‘We zijn een 
samenwerking aangegaan met een 
aantal vervoerders uit de regio,’ zegt 
Arjan. ‘Deze vervoerders moeten nu 
nog naar de Maasvlakte voor het halen 
of brengen van een container. Echter 
binnenkort kunnen ze ook bij ons terecht. 
Dat scheelt reistijd en het past binnen de 
duurzaamheidsstrategie van de overheid. 
Deze ontwikkeling geeft een nog grotere 
impuls, waardoor de omzet van ons bedrijf 
naar verwachting ook hoger wordt.’

Financiering containeroverslagkraan
‘Ik ben ook na de afronding van het eerste 
financieringstraject met Arjan in contact 

gebleven,’ zegt Henri. ‘Ieder kwartaal 
zitten we bij elkaar. Dat resulteerde in 
een nieuw traject; de financiering van een 
containeroverslagkraan met spreader en 
grijpbak. De kraan is voorzien van een 
elektrische- en dieselmotor, maar zal 
voornamelijk op de duurzame elektrische 
motor draaien. Mocht de stroom uitvallen, 
dan kan OTB op diesel overgaan 
waardoor de continuïteit is gewaarborgd.’

Lease
‘Voor de financiering van de kraan 
heb ik contact gelegd met een aantal 
leasemaatschappijen waarbij de 
aanvraag in juni 2021 echt concreet is 
geworden,’ vervolgt Henri. ‘De voorkeur 
ging uit naar een looptijd van 12 jaar 
waarbij in het tweede jaar pas gestart 
wordt met de aflossing. De meeste 
leasemaatschappijen willen echter niet 
langer dan een jaar of 10 financieren, 
terwijl zo’n kraan tussen de 20 en 30 jaar 
meegaat. Uiteindelijk is er bij Rabo Lease 
een lening afgesloten in de vorm van een 
operational lease. De kraan staat op de 
balans van de leasemaatschappij en over 
10 jaar betaalt OTB een slottermijn (en 
verkrijgt dan het volledige eigendom), die 
nu al vaststaat.’ 

Henri: ‘De volgende duurzame investering 
is al in beeld. In 2022 wordt het pand 
voorzien van zo’n 3.000 zonnepanelen. 
Ook dan komt Credion om de hoek kijken. 
OTB is een prachtige klant, waar ik veel 
energie van krijg. Al onze inspanningen 
zijn echt een katalysator geworden.’

> Vervolg van bladzijde 1
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AltFin Bedrijfshypotheek samen
met Fundion van start

Samenwerken met Credion loontFlexibele financieringsoplossing voor Wim van Breda BV

Het kan met Credion.

Begin 2022 is de AltFin Bedrijfs-
hypotheek gelanceerd. De AltFin 
Bedrijfshypotheek is gericht op 
bedrijfsvastgoed in eigen gebruik van 
Nederlandse mkb’ers.

Voor financiering van bedrijfspanden heb 
je als mkb’er maar weinig mogelijkheden. 
Lage leningen, lage bevoorschotting, te 
lange aanvraagtrajecten en te stringente 
eisen. Wij vinden dat ondernemers 
betere financiering verdienen! Waar 
banken stoppen, gaan wij samen met 
Fundion (Fintech servicing bedrijf voor 
nieuwe MKB leningen en Buy-to-Let 

oplossingen voor vastgoedbeleggers) en 
Credion verder. “Ten opzichte van andere 
kredietverstrekkers, zoals banken, wordt 
door AltFin een hoge bevoorschotting 
tot 90% van de vastgoedwaarde (LTV) 
aangeboden”, geeft Maarten Kolff, 
DGA AltFin aan. Allerlei gebouwen 
komen voor hypothecair onderpand 
in aanmerking, zoals productiehallen, 
opslagloodsen, showrooms, horeca en 
kantoorruimtes. AltFin beoordeelt zowel 
de kredietwaardigheid van de mkb’er, 
als de waarde van het bedrijfsvastgoed. 
Op basis van 2 jaar historische cijfers 
en 2 jaar projecties wordt onder andere 

gekeken naar de betaalcapaciteit 
(DSCR > 1,2) en de kredietrating. Indien 
nodig wordt BMKB dekking gevraagd, 
waarvoor AltFin is geaccrediteerd. 
Machiel Jansen Schoonhoven, DGA 
AltFin vertelt: “De afgelopen weken heeft 
het AltFin team kennisgemaakt met veel 
Credion adviseurs. Uit deze  gesprekken 
bleek dat er tussen de verschillende 
aanbieders, waar Credion reeds mee 
samenwerkt, zeker plaats is voor de AltFin 
Bedrijfshypotheek als alternatief voor 
bankfinanciering en crowdfunders”. 

Voordelen die AltFin biedt voor 
ondernemers zijn onder andere: 
gemakkelijke en snelle behandeling, 
hogere LTV, hogere risicoklassen, geen 
persoonlijke garantie, funding direct 
beschikbaar na kredietbesluit en de 
mogelijkheid van boetevrij aflossen tot 
10% per jaar. “Inmiddels hebben we 
vanaf onze start in januari 2022 al veel 
aanvragen ontvangen en goedgekeurde 
kredieten mogen realiseren”, geeft 
Maarten Kolff aan. “Voor ons een teken 
dat er binnen het mkb zeker vraag is naar 
deze financieringsvorm”. Weten wat wij 
voor u kunnen betekenen? Neem contact 
op met een Credion adviseur!

Harm Zijderlaan, Henri Blokland (Credion) en Arjan Zijderlaan
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De financiering van uw onderneming 

is een cruciaal onderdeel voor de 

bedrijfsvoering. Net als uw machines, 

uw wagenpark en uw medewerkers 

vraagt uw bedrijfsfinanciering om 

regelmatig onderhoud en aandacht. Maar 

zeg eens eerlijk: wanneer heeft u uw 

financieringsstructuur en -condities voor 

het laatst onder de loep genomen? Vraag 

nu de FinancieringsCheck aan en u weet 

hoe uw bedrijfsfinanciering ervoor staat.

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 

Heesch en Delft-Westland. 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.

FinancieringsCheck Nieuwe vestigingen Social Media

Art van Bruggen (Fundion), Maarten Kolff (AltFin), Machiel Jansen Schoonhoven 

(AltFin), Rogier Worst (Fundion), Robert Hessels (Fundion), Deepak Manna 

(Fundion), Addy Meester (Fundion) en Adwin van Klompenburg (Fundion)



Ieder jaar komen er nieuwe machines bij, 
die onder een paraplu faciliteit worden 
gefinancierd. Dit heb ik samen met Mart 
Janssen van abcfinance opgetuigd. 
Mart bood een maatoplossing die 
veel flexibiliteit geeft en niet te strakke 
voorwaarden kent. Dick vindt het 
belangrijk om partner van zijn klant te zijn 
en heeft behoefte aan flexibiliteit.

De door abcfinance geboden oplossing 
sluit goed aan bij zijn wensen.’ abcfinance 
is specialist in innovatieve en flexibele 
financieringsoplossingen en is merk- en 
bankonafhankelijk. Met vestigingen in 
Eindhoven en Utrecht levert/verstrekt 
abcfinnance lease en factoring faciliteiten.

Een samenwerking met meerwaarde
Mart: ‘Wij vinden het belangrijk om dicht 
bij de klant te staan en met ze mee te 
denken. We gaan redelijk ver in het 
zoeken naar creatieve oplossingen. 
In het geval van Dick gaat het om een 
maatwerkoplossing. We kunnen zelfs 
seizoenpatronen in de leaseconstructie 
verwerken. 

Als een tractor door een loonwerker wordt 
gebruikt, dan is dat seizoensafhankelijk. 
Bouw je er een seizoenpatroon in, dan 
betaalt een klant in de winterperiode 
minder. In het geval van Wim van 
Breda BV gaat het om een vendor 
leaseconstructie. Wij sluiten de 
financiering dan op het bedrijf, dat 

vervolgens een overeenkomst aangaat 
met de eindklant. Bij Dick hebben we 
Obligofaciliteit ingerekend. Daarmee regelt 
hij de financiële ruimte vooraf, zodat hij 
deze snel en efficiënt kan inrichten. 

Volledig ontzorgd
Dick: ‘Arjan heeft mij van het juiste 
financiële advies voorzien en volledig 
ontzorgd. Hij kan scherpere deals maken, 
omdat hij inzicht heeft in de kansen en 
waar de geldstromen vandaan komen. 
Dat is een enorm voordeel. Daarnaast 
kent hij onze onderneming als geen ander. 
Verder waren Credion en abcfinance goed 
op elkaar ingespeeld, waardoor alles 
gestroomlijnd verliep.’

Een succesvolle samenwerking in 
2019, waarbij Credion, het proces voor 
de financiering van de uitbreiding van 
Op- en Overslag Terminal Bergambacht 
(OTB) heeft begeleid, resulteerde in 
het opnieuw inschakelen van Henri 
Blokland, adviseur Credion Gouda-
Waddinxveen-Lopikerwaard-Woerden.

OTB is een zelfstandig familiebedrijf dat 
sinds 1981 gevestigd is in Bergambacht. 
Inmiddels staat er een nieuwe generatie 
aan het roer, de broers en rasechte 
ondernemers Arjan en Harm Zijderlaan. 
Het bedrijf is toegerust op verschillende 
goederenstromen en verzorgt zowel 
goederen- als containeroverslag over 
land en water. Naast de logistieke- en 
overslagdiensten biedt de terminal 
uitgebreide mogelijkheden voor op- en 
overslag van goederen en containers. 
Met haar unieke ligging aan de rivier De 
Lek draagt OTB bij aan een duurzame en 
concurrerende manier van transport.

Flinke groeisprong
OTB is enorm in ontwikkeling en heeft 
een flinke groeisprong gemaakt. Op dit 
moment wordt de haven uitgediept, zodat 
ook kleinere zeeschepen (coasters) 
rechtstreeks naar OTB kunnen varen. 
Daarnaast vindt er een uitbreiding 
van het terrein plaats, wat zorgt voor 
extra opslagcapaciteit. ‘We zijn een 
samenwerking aangegaan met een 
aantal vervoerders uit de regio,’ zegt 
Arjan. ‘Deze vervoerders moeten nu 
nog naar de Maasvlakte voor het halen 
of brengen van een container. Echter 
binnenkort kunnen ze ook bij ons terecht. 
Dat scheelt reistijd en het past binnen de 
duurzaamheidsstrategie van de overheid. 
Deze ontwikkeling geeft een nog grotere 
impuls, waardoor de omzet van ons bedrijf 
naar verwachting ook hoger wordt.’

Financiering containeroverslagkraan
‘Ik ben ook na de afronding van het eerste 
financieringstraject met Arjan in contact 

gebleven,’ zegt Henri. ‘Ieder kwartaal 
zitten we bij elkaar. Dat resulteerde in 
een nieuw traject; de financiering van een 
containeroverslagkraan met spreader en 
grijpbak. De kraan is voorzien van een 
elektrische- en dieselmotor, maar zal 
voornamelijk op de duurzame elektrische 
motor draaien. Mocht de stroom uitvallen, 
dan kan OTB op diesel overgaan 
waardoor de continuïteit is gewaarborgd.’

Lease
‘Voor de financiering van de kraan 
heb ik contact gelegd met een aantal 
leasemaatschappijen waarbij de 
aanvraag in juni 2021 echt concreet is 
geworden,’ vervolgt Henri. ‘De voorkeur 
ging uit naar een looptijd van 12 jaar 
waarbij in het tweede jaar pas gestart 
wordt met de aflossing. De meeste 
leasemaatschappijen willen echter niet 
langer dan een jaar of 10 financieren, 
terwijl zo’n kraan tussen de 20 en 30 jaar 
meegaat. Uiteindelijk is er bij Rabo Lease 
een lening afgesloten in de vorm van een 
operational lease. De kraan staat op de 
balans van de leasemaatschappij en over 
10 jaar betaalt OTB een slottermijn (en 
verkrijgt dan het volledige eigendom), die 
nu al vaststaat.’ 

Henri: ‘De volgende duurzame investering 
is al in beeld. In 2022 wordt het pand 
voorzien van zo’n 3.000 zonnepanelen. 
Ook dan komt Credion om de hoek kijken. 
OTB is een prachtige klant, waar ik veel 
energie van krijg. Al onze inspanningen 
zijn echt een katalysator geworden.’

> Vervolg van bladzijde 1
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AltFin Bedrijfshypotheek samen
met Fundion van start

Samenwerken met Credion loontFlexibele financieringsoplossing voor Wim van Breda BV

Het kan met Credion.

Begin 2022 is de AltFin Bedrijfs-
hypotheek gelanceerd. De AltFin 
Bedrijfshypotheek is gericht op 
bedrijfsvastgoed in eigen gebruik van 
Nederlandse mkb’ers.

Voor financiering van bedrijfspanden heb 
je als mkb’er maar weinig mogelijkheden. 
Lage leningen, lage bevoorschotting, te 
lange aanvraagtrajecten en te stringente 
eisen. Wij vinden dat ondernemers 
betere financiering verdienen! Waar 
banken stoppen, gaan wij samen met 
Fundion (Fintech servicing bedrijf voor 
nieuwe MKB leningen en Buy-to-Let 

oplossingen voor vastgoedbeleggers) en 
Credion verder. “Ten opzichte van andere 
kredietverstrekkers, zoals banken, wordt 
door AltFin een hoge bevoorschotting 
tot 90% van de vastgoedwaarde (LTV) 
aangeboden”, geeft Maarten Kolff, 
DGA AltFin aan. Allerlei gebouwen 
komen voor hypothecair onderpand 
in aanmerking, zoals productiehallen, 
opslagloodsen, showrooms, horeca en 
kantoorruimtes. AltFin beoordeelt zowel 
de kredietwaardigheid van de mkb’er, 
als de waarde van het bedrijfsvastgoed. 
Op basis van 2 jaar historische cijfers 
en 2 jaar projecties wordt onder andere 

gekeken naar de betaalcapaciteit 
(DSCR > 1,2) en de kredietrating. Indien 
nodig wordt BMKB dekking gevraagd, 
waarvoor AltFin is geaccrediteerd. 
Machiel Jansen Schoonhoven, DGA 
AltFin vertelt: “De afgelopen weken heeft 
het AltFin team kennisgemaakt met veel 
Credion adviseurs. Uit deze  gesprekken 
bleek dat er tussen de verschillende 
aanbieders, waar Credion reeds mee 
samenwerkt, zeker plaats is voor de AltFin 
Bedrijfshypotheek als alternatief voor 
bankfinanciering en crowdfunders”. 

Voordelen die AltFin biedt voor 
ondernemers zijn onder andere: 
gemakkelijke en snelle behandeling, 
hogere LTV, hogere risicoklassen, geen 
persoonlijke garantie, funding direct 
beschikbaar na kredietbesluit en de 
mogelijkheid van boetevrij aflossen tot 
10% per jaar. “Inmiddels hebben we 
vanaf onze start in januari 2022 al veel 
aanvragen ontvangen en goedgekeurde 
kredieten mogen realiseren”, geeft 
Maarten Kolff aan. “Voor ons een teken 
dat er binnen het mkb zeker vraag is naar 
deze financieringsvorm”. Weten wat wij 
voor u kunnen betekenen? Neem contact 
op met een Credion adviseur!

Harm Zijderlaan, Henri Blokland (Credion) en Arjan Zijderlaan
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De financiering van uw onderneming 

is een cruciaal onderdeel voor de 

bedrijfsvoering. Net als uw machines, 

uw wagenpark en uw medewerkers 

vraagt uw bedrijfsfinanciering om 

regelmatig onderhoud en aandacht. Maar 

zeg eens eerlijk: wanneer heeft u uw 

financieringsstructuur en -condities voor 

het laatst onder de loep genomen? Vraag 

nu de FinancieringsCheck aan en u weet 

hoe uw bedrijfsfinanciering ervoor staat.

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 

Heesch en Delft-Westland. 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.

FinancieringsCheck Nieuwe vestigingen Social Media

Art van Bruggen (Fundion), Maarten Kolff (AltFin), Machiel Jansen Schoonhoven 

(AltFin), Rogier Worst (Fundion), Robert Hessels (Fundion), Deepak Manna 

(Fundion), Addy Meester (Fundion) en Adwin van Klompenburg (Fundion)



In 2014 hebben Guido Evers en 
Martin de Vries het bedrijf Wellness 
Innovations B.V. opgericht. Een bedrijf 
dat zich hard maakt voor visvrije 
omega-3. Duurzaam ondernemen 
is de basis van hun strategie: 
het verspreiden van een visvrije 
boodschap. Duurzaamheid gaat hand in 
hand met de missie van het bedrijf, het 
verbeteren van de visolie-industrie op 
een gezonde en duurzame manier.

‘We strijden voor het behoud van een 
gezonde vispopulatie en een leefbare 
oceaan,’ zegt Guido. ‘Niet alleen door 
visvrije producten aan te bieden, maar 
ook door de consument bewust te maken 
van de impact van het eten van vis of het 
gebruiken van visolie. Oceanen zijn geen 
plekken waar we onbeperkt vis uit kunnen 
halen. Ons bedrijf werkt aan duurzame 
alternatieven, zoals kweekalgen. Algen 
worden geteeld op land, dus geen 
oceaanvervuiling met zware metalen en 
andere giftige stoffen. Het is niet langer 
nodig om vis te vangen. En als we het 
leven in zee herstellen, is het beter 
bestand tegen klimaatverandering.’ 
Het bedrijf ziet in algenolie de oplossing. 

In 2011 werd het eerste Testa Omega-3 
product op de markt gebracht en 
sinds kort is daar Daily Supplements 
bijgekomen. Momenteel wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van andere visvrije 
voedingsproducten uit plantaardige 
bronnen en de uitbreiding van de productie 
internationaal.

Groei van de onderneming
‘Ik ontmoette Guido enkele jaren geleden,’ 
zegt Joop van Dijck, adviseur bij Credion 
Eindhoven-Helmond. ‘Sindsdien staat 
Credion Wellness Innovations bij om 
de sterke groei financieel te regelen.‘ 
Inmiddels is Wellness uitgegroeid tot een 
internationaal groeiend bedrijf en wilde zij 
haar financieringsstructuur en -slagkracht 
daarop aanpassen.

Vorig jaar zomer hebben Guido, 
zijn accountant en Credion gekeken 
wat de beste structuur is om in de 
financieringsbehoefte te voorzien. ‘Vanuit 
ons specialisme geeft Credion aan 
wat haalbaar is. Hoe gaan we de groei 
faciliteren? En welke partij past daar het 
beste bij? Daarin treedt Credion op als 
een langdurige partner,’ vervolgt Joop. 

‘We zijn in gesprek gegaan met Jonathan 
Galenkamp van DuurzaamInvesteren.nl en 
daar is een herfinanciering van de lopende 
financieringen uitgekomen. Er liepen twee 
verschillende financieringen, die we in 
een obligatie bij DuurzaamInvesteren.nl 
konden onderbrengen.’ vult John-Dithmar 
Menge, adviseur Credion Eindhoven-
Helmond aan.

Investeringsplatform
Guido: ‘John-Dithmar heeft een 
informatiememorandum opgesteld en 
Jonathan leverde het raamwerk aan 
voor de prospectus. Hierop kunnen 
investeerders zich online inschrijven 
via het investeringsplatform van 
DuurzaamInvesteren.nl. Het uitgeven 
van een obligatie via een dergelijk 
platform heeft twee voordelen: we kunnen 
zelf de condities van de financiering 
bepalen en daarnaast kunnen we nu vrij 
makkelijk aankloppen bij de bestaande 
obligatiehouders, door de band die we met 
ze opbouwen.’

Groeifinanciering
Jonathan: ‘DuurzaamInvesteren.nl richt 
zich specifiek op bedrijven die met hun 
activiteiten bijdragen aan verduurzaming 
en op investeerders die ook interesse 
hebben in duurzame aspecten. Dit was de 
eerste groeifinanciering op ons platform. 
De vraag was of de investeerders de 
dynamiek van de onderneming zouden 
begrijpen, aangezien ze de stabiliteit van 
een project gewend zijn. Uiteindelijk is het 
goed ontvangen. Binnen 2 weken was de 
financiering rond!’
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SAMENWERKEN MET 
CREDION LOONT!
> Lees op bladzijde 3

DUURZAAM INVESTEREN 
DANKZIJ CREDION
> Lees op bladzijde 4

ALTFIN BEDRIJFSHYPOTHEEK 
SAMEN MET FUNDION VAN START
> Lees op bladzijde 2

Wim van Breda BV in Geldermalsen 
is een familiebedrijf dat sinds 1957 
bestaat. Het levert de meest effectieve 
machines voor weg, berm en sloot 
onderhoud. Periodiek introduceert het 
bedrijf nieuwe producten en vinden 
er bijzondere innovaties plaats. Zo 
won het de Innovatieve Award van 
de Groene Sector Vakbeurs 2022 
met het Mowhawk-camerasysteem. 
Deze techniek lokaliseert bermafval 
en ongewenste planten op basis 
van beeldherkenning en het meet de 
gewasstand. 

‘Als bedrijf kijken we altijd waar onze 
kansen liggen,’ zegt aandeelhouder Dick 
van Breda. Hij is de tweede generatie. 
‘We leveren kapitaalintensieve machines 
die inventief vermogen en flexibiliteit 
vragen. Machines waarmee we een 
specifiek probleem voor onze klant 
oplossen. Elke opdracht vraagt om zijn 
eigen benadering en maatwerk. Door 
onze focus weten wij exact welke machine 

een klant nodig heeft. Als je ergens goed 
in wilt zijn, moet je je specialiseren. Voor 
de machines die wij verhuren was een 
flexibele leaseconstructie nodig. We 
hebben Arjan Staal, adviseur bij Credion 
Rivierenland, gevraagd ons daarbij te 
adviseren. De verhuur van machines, 
inclusief onderhoud, is een nieuwe tak 
binnen ons bedrijf. Er is veel vraag naar, 
vooral bij starters die dan zelf niet hoeven 
te investeren in een kapitaalintensieve 
machine. Ze huren het voor een periode 
van twee à drie jaar. Vaak neemt een klant 
na zo’n periode, de machine over.’

Paraplu faciliteit ‘as simple as abc’
Arjan: ‘Vijf jaar geleden startte ik samen 
met Stouten & Wijnen Accountants, 
Credion Rivierenland. Dick is klant van het 
accountantskantoor, zo ben ik met hem in 
contact gekomen. Inmiddels heb ik hem 
bij verschillende financieringstrajecten 
begeleid, waaronder de nieuwbouw van 
zijn werkplaats. Vrij snel kwam de vraag 
om een flexibele leaseconstructie voor de 
machines die hij verhuurt op te zetten.

> Lees verder op bladzijde 2

Flexibele financieringsoplossing voor
Wim van Breda BV

Duurzaam investeren dankzij Credion

Het kan met Credion.www.credion.nl

www.credion.nl
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Dick van Breda, Frank de Haas (abcfinance), Arjan Staal (Credion) en Mart Janssen (abcfinance)

John-Dithmar Menge (Credion), Joop van Dijck (Credion), Jonathan Galenkamp 

(DuurzaamInvesteren), Guido Evers (Wellness), Martin de Vries (Wellness)
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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 MRA 0299 - 40 57 56

- Apeldoorn  055 - 303 00 09

- Arnhem e.o. 062 - 415 29 79

- Assen  088 - 273 34 66

- Bollenstreek 071 - 207 00 07

- Den Bosch  065 - 138 88 60

- Den Haag  070 - 314 24 29

- Den Helder  0288 - 87 00 55

- Delft-Westland 070 - 314 24 29

- 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

- Hilversum  085 - 070 70 12

- Hoofddorp-Schiphol 0252 - 74 41 00

- 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

- Rosmalen  073 - 615 43 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 Brabant 0165 - 54 44 43

- 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


