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Graag wil ik mezelf aan u voorstellen. Mijn naam is Michel Bierhuizen. Na 

9 jaar als zakelijk intermediair actief te zijn geweest, ben ik toe aan de 

volgende stap. Vol enthousiasme heb ik per september 2017 het Credion 

Rayon Gouda – Woerden – Oudewater overgenomen.  Met Credion kan ik 

ondernemers nog beter begeleiden in hun zoektocht naar geld. Credion 

vult de ruimte die ontstaat, nu de beschikbaarheid van geld beperkt is en 

de vraag naar (alternatieve) bedrijfsfinancieringen toeneemt. Door deze 

“wildgroei” aan financieringsmogelijkheden zien ondernemers vaak door 

de bomen het bos niet meer.  Ik ondersteun ondernemers hierbij, zodat zij 

zich kunnen focussen op hun kerntaak “het ondernemen”. 

Als uw Credion adviseur stel ik samen met u het financieringsplan 

op. Doordat de informatiebehoefte voor financiers sinds de crisis is 

toegenomen, wordt voor het financieringsplan steeds vaker hulp 

gezocht bij een specialist. Het hele financieringsproces is een vak 

geworden, waarbij de hulp van een specialist verhelderend kan 

zijn.

Kortom: Als uw Credion adviseur ben ik uw gids in de wereld van 

(alternatieve) bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. Ik weet als 

geen ander aan welke eisen een financieringsplan dient te 

voldoen. U maakt namelijk maar 1 keer een eerste indruk!

Met mijn ervaring, bancaire achtergrond en actuele 

kennis als financieringsspecialist weet ik hoe een bank 

naar een financiering kijkt en welke mogelijkheden 

en onmogelijkheden er zijn. Steeds vaker wil een 

traditionele bank of andere financier maar een deel 

van de gevraagde financiering verstrekken. Hierdoor 

kunnen goede bedrijfsplannen niet gerealiseerd worden, 

terwijl er met wat aanpassingen en combinaties van diverse 

aanbieders deze plannen wel degelijk te realiseren zijn.

Over Credion
Credion is een keten van ruim 
50, over het land verspreide 
vestigingen, die over ruim 60 
verschillende bronnen van 
geld beschikken. Dit zijn naast 
de algemene banken, vastgoed 
financiers, crowdfunders, 
leasemaatschappijen, 
investeerders, maar 
ook bijvoorbeeld 
financiers die de inkoop 
voorfinancieren. Door deze 
vele verschillende bronnen 
van geld en het gezamenlijk 
financieringsvolume zijn wij 
in staat meer hedendaagse 
bedrijfsfinancieringen te 
realiseren dan wie dan ook. 
Hier doet de klant haar 
voordeel mee. Credion’s credo 
luidt: “Credion realiseert geld 
om te ondernemen. Daar 
maken wij ons sterk voor”.

Wegwijs in het veranderende
     financieringslandschap!

Het financieringslandschap voor MKB Nederland is veranderd en 

verandert nog steeds. Er komen steeds meer aanbieders die een 

oplossing aanbieden voor de financieringsbehoefte van het 

MKB. Maar hoe weet je als ondernemer waar je voor welke 

vraag terecht kan? Neem dan contact op met uw 

Credion Adviseur, hij kent de weg en heeft 

financieringsoplossingen met meer dan 

60 bronnen van geld.

Meer
 dan  60
  bronnen van geld
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Door haar landelijke dekking en haar vele begeleide transacties heeft Credion 

makkelijker toegang tot (alternatieve) financieringsproducten en dat is in het 

voordeel van de ondernemer. De aangesloten financiers zijn aangesloten op 

een online platform. Dit biedt een snelle en efficiënte behandeling van uw 

financieringsaanvraag. De Credion adviseur zal kijken naar de mogelijkheden 

bij diverse geldverstrekkers, met uiteindelijk één doel: het beste aanbod voor 

de ondernemer. Dat kan op basis van het rentetarief, maar ook zeker op basis 

van de gestelde voorwaarden.

Goede raad van uw Credion adviseur:

U krijgt maar één keer de kans om een eerste indruk te maken…. Zorg 

dat uw financieringsaanvraag volledig is, voordat u deze indient;

Laat altijd de haalbaarheid van uw plan beoordelen, voordat u de 

financieringsaanvraag indient;

Als er sprake is van een “spronginvestering” voeg dan een uitgebreide 

prognose toe;

Geef in uw plan altijd een duidelijke visie waar u met uw bedrijf 

naartoe wilt de komende jaren;

Ga niet “leuren” met uw financieringsaanvraag. U breekt dan meer af 

dan u opbouwt;

Houdt u bezig met uw corebusiness, dan doet de Credion adviseur dat 

ook;

Bespaar tijd en geld door inzet van de Credion adviseur.

Meer weten?

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten? Neem dan contact met mij op 

voor een vrijblijvende afspraak. Bel 085 273 22 10 of stuur een e-mail naar 

mbierhuizen@credion.nl.

Momenten om Credion
in te schakelen:

Nieuwe investeringen in 
activa;
Aankoop vastgoed eigen 
gebruik;
Aankoop commercieel 
vastgoed; 
Behoeften aan 
werkkapitaal;
Verlengingsvoorstel van 
de bank ontvangen;
Herfinanciering van 
bestaande leningen;
U zoekt een investeerder;
Investeerder wenst 
toetsing van propositie;
Begeleiding bij bijzonder 
beheer;
Begeleiding bij afwikkeling 
van treasury dossiers.

Gestapeld financieren
Vandaag de dag worden 
er vaker gestapelde 
financieringen verstrekt. 
Verschillende partijen lenen 
aan de ondernemer een deel 
van de benodigde financiering. 
De Credion adviseur begeleidt 
de ondernemer gedurende het 
gehele financieringstraject. 
Diverse zaken worden met 
elkaar afgestemd en de 
ondernemer wordt ontzorgt. 
De rol van Credion is breed: 
van het selecteren van de 
juiste financier, schrijven 
van de kredietaanvraag 
tot het adviseren over het 
werkkapitaalbeheer. Zowel 
Credion als de geldverstrekker 
maken gebruik van dezelfde 
software, wat in de praktijk 
betekent dat deze sneller kan 
overgaan tot de beoordeling 
van de financieringsaanvraag. 
Dit kan de doorlooptijd 
aanzienlijk verkorten.
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Credion Gouda – Waddinxveen eo
Wilhelminakade 1
2741 JV Waddinxveen
(085) 273 22 10
gouda@credion.nl 
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Credion Oudewater – De Waarden
Laan van Snelrewaard 57
3425 ES Snelrewaard
(085) 273 22 10
oudewater@credion.nl

Credion Woerden eo
De Hofclub, Zaagmolenlaan 4
3447 GS  Woerden
(085) 273 22 10
woerden@credion.nl


