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De eerste zes maanden van 2022 zijn compleet anders verlopen dan wij hadden
verwacht. In plaats van de verwachte (gezonde) spanning die het heropstarten van
de economie na twee jaar Covid maatregelen met zich mee zou brengen, hebben wij
nu te maken met oorlog en humanitaire rampen op ons continent en zeer onzekere
economische vooruitzichten. Zeer hoge inflatie, recessie angst, stijgende rentes en
daarnaast de start van de aflossing van de ontvangen Covid steun. Allemaal zaken
waar ondernemers, financiers en financieringsspecialisten nu een passend antwoord
op moeten vinden.
Mooie oplossingen
Ook in deze lastige omstandigheden hebben wij de afgelopen maanden voor onze
klanten mooie oplossingen kunnen realiseren, waardoor zij verder kunnen
ondernemen. Graag lichten wij er hieronder een aantal in detail toe.
Variabele rente?
Centraal staat ook de vraag of het (weer) verstandig kan zijn een variabele rente te
kiezen, indien de financier dat aanbiedt. En staan we stil bij de toenemende
acceptatie (of berusting?) van MKB ondernemers om derden tot het
aandelenkapitaal van de onderneming toe te laten. Dit in het licht van steeds
beperktere toegang tot reguliere financiering.
Ambities waarmaken
Wij gaan graag met ondernemers en hun adviseurs in gesprek over de
financieringsmogelijkheden die er zijn. Fysiek op locatie of online. Wij zien er naar uit
ook de komende maanden weer met velen van jullie in gesprek te mogen gaan.
Alvast een prettige zomer gewenst!
John Dithmar (06 52 88 96 06), Joop (06 30 72 67 13)
Jacco (0646 84 42 58) en Henri (06 53 83 45 18)

Financieringen in de spotlight

Metal Coatings de Kempen: herfinanciering
vendorloan

Metal Coatings de Kempen in Bladel is al ruim 25 jaar actief in het stralen, spuiten
(natlakken en poedercoaten) van onder andere industriële producten, containers en
vrachtwagens.
Door continue te investeren in nieuwe materialen en nieuwe processen, kan men
aan vrijwel elke vraag met betrekking tot stralen en behandelen van oppervlakten
van ferro en non-ferro producten voldoen. Met hun machinale straalcabine,
spuitcabine en oven, voldoet men aan de hoogste eisen op het gebied van energie
en milieu besparing. Door de flexibele instelling en technische mogelijkheden is
Metal Coatings de Kempen ook úw partner voor het stralen en behandelen van
producten variërend van 3 centimeter tot 30 meter.
Overdracht bedrijf
De oprichter en eigenaar wilde eind 2019/begin 2020 het bedrijf overdragen aan
Jeanny Dirks en Karel de Backer. De coronaperikelen begin 2020 strooide in zoverre
roet in het eten, dat banken en andere financiers de uitdaging te groot vonden en

terughoudend waren. De overdracht is toch gebeurd en de vorige eigenaar heeft
alles gefinancierd.
Credion heeft vanaf eind 2019 het financieringsproces begeleid en omdat men
inmiddels 2 jaren verder was met goede resultaten werd Henri gevraagd te
beoordelen of nu wel de tijd was aangebroken het restant van de overdrachtsprijs bij
de vorige eigenaar af te lossen met behulp van een externe financiering. Dit is
inmiddels gelukt met een financiering van October.

Bedrijf:

Metal Coating de Kempen

Activiteit:

Stralen, natlakken en poedercoaten van industriële producten

Financiering:

€ 750.000

Looptijd:

5 jaar, lossend

Bestedingsdoel:

Herfinanciering vendorloan

Type verstrekker: Alternatieve verstrekker

Expert Asten: aankoop bedrijfspand

Ronnie ter Brugge en Willem Vervoordeldonk zijn sinds 2006 de eigenaren van
Expert Asten, dé elektronicawinkel van Asten en omstreken. Zij hebben in de loop
der jaren een zeer tevreden en trouwe klantenkring opgebouwd en zijn hier diverse
malen voor beloond.
Eind 2021 kregen zij de kans om het huidige winkelpand, wat werd gehuurd van de
vorige eigenaar, te kopen. Credion heeft Ronnie en Willem begeleid in het
financieringstraject en de aanvraag bij diverse financieringspartijen voorgelegd.
Resultaat was een erg scherpe offerte met goede voorwaarden.

Bedrijf:

Expert Asten

Activiteit:

Detailhandel elektronica

Looptijd:

20 jaar

Bestedingsdoel:

Aankoop bedrijfspand

Type verstrekker: Bancair

Vrieshuis Olen: financiering start activiteiten in
België

Vrieshuis Weert is een sterk en stabiel Nederlands familiebedrijf dat al meer dan 40
jaar in de sector actief is. De activiteiten van Vrieshuis Weert bestaan uit het voor
klanten invriezen, opslaan en verpakken van vleesproducten voor de dieren- en
humane industrie.
Vrieshuis Weert heeft zijn activiteiten in april 2022 uitgebreid in België met de
oprichting van de 100% dochter Vrieshuis Olen BV, in Olen nabij Herenthals. In deze
vennootschap zal vanuit een aangehuurd pand van ca 5.500 m2 de klantenkring
worden uitgebreid en de dienstverlening verder verbreed en geprofessionaliseerd.
Door de uitbreiding in België kan Vrieshuis Weert door synergievoordelen ook haar
eigen winstgevendheid verhogen.
Voor de nieuw opgerichte Belgische vennootschap Vrieshuis Olen is door Credion
een standalone financiering geregeld voor in totaal € 290.000 ter financiering van de
opstart van de activiteiten. Hiermee is een totaal investeringsbedrag gemoeid van €
390.000 voor aanschaf installaties, financiering werkkapitaal, huurgarantie en
aanloopkosten. De oprichtende partij, Vrieshuis Weert Holding heeft € 100.000
ingebracht.
De Belgische bank Belfius in cofinanciering met Participatie Maatschappij
Vlaanderen (“PMV”) hebben € 290.000 beschikbaar gesteld:
PMV: Achtergestelde 5 jarige lening bij Belfius van € 140.000, rente 3%;
Belfius: Twee leningen van 5 jaar van samen groot € 150.000 met
staatsgarantie 75%, rente 2,13 en 2,95%.
Bedrijf:

Vrieshuis Olen BV

Activiteit:

Invriezen en opslaan vleesproducten

Financiering:

€ 290.000

Looptijd:

5 jaar

Bestedingsdoel:

Opstart activiteiten

Verstrekker:

Bancair

Rentevisie: vaste of variabele rente?
Tot enkele maanden geleden was het uitgangspunt bij ons advies voor de rentevaste
periode om de rente zo lang mogelijk vast te zetten. De lange rente was historisch
laag en de eerste tekenen van een stijging dienden zich al aan. Bovendien was de
lange rente niet (veel) hoger dan de korte rente.
Dat uitgangspunt moeten wij nu heroverwegen. De lange rente is de afgelopen zes
maanden met ruim 2%-punt gestegen, maar staat nog altijd op (historisch) lage
niveaus. Echter de korte rente en met name de 1-maands Euribor is de afgelopen
zes maanden nauwelijks gestegen en ligt nog altijd op ca – 0,5%. Ofwel ruim 2,5%
onder de lange rentes. Daarmee is een variabele rente wel veel voordeliger dan een
vaste rente.
Stijging in stapjes
Tegelijkertijd weten wij dat de korte rente gaat stijgen. Naar verwachting met 0,25%
in juli en naar verwachting nog eens 0,5% in september. En wellicht nog verder
tegen het einde van het jaar, waarbij veel marktpartijen ervan uitgaan dat de stijging
in stapjes van 0,25% zal gaan en niet in grotere stappen. Natuurlijk afhankelijk van
de mate waarin de inflatie gaat dalen. En dat blijft een risico.
Maar zelfs als de korte rente met 1% zou stijgen ten opzichte van de huidige
niveaus, ligt die rente alsdan nog altijd 1,5% onder de huidige lange rente. Dat biedt
een aanzienlijk financieel voordeel.
Maatwerk
Of de ondernemer moet aansturen op dat voordeel hangt af van een aantal factoren.
Ten eerste de vraag of de winstgevendheid zodanig sterk is, dat ook bij een verdere
stijging van de korte rente gedurende de looptijd van de lening de hogere rente kan
worden gedragen. Daarbij kan de hogere rente deels gecompenseerd worden door
een lager uitstaande bedrag als gevolg van (eventueel vervroegde) aflossingen,
waardoor in Euro’s gemeten het effect van de rentestijging wellicht meevalt. Ten
tweede – en minstens zo belangrijk – de risicobereidheid van de ondernemer.
Kortom financieren vereist nu meer dan ooit deskundig en persoonlijk maatwerk!

Toenemende tweedeling in MKB
Beperkte toegang tot financiering is gemene deler – derden toelaten in het
kapitaal de oplossing?

Onlangs is het SRA rapport 2021 gepubliceerd, waaruit blijkt dat het brede MKB

goed heeft gepresteerd en veel winst heeft gemaakt in 2021. Dit geldt met name
voor het grotere MKB en die ondernemingen die veel personeel in dienst hebben en
dus optimaal hebben geprofiteerd van de loonsubsidie maatregelen. Kleine bedrijven
en ZZP-ers hebben hun resultaten sterk onder druk zien komen in 2021.
Onvoldoende toegang tot financiering
Opmerkelijk is dat ook de goed draaiende MKB ondernemingen aangeven
onvoldoende toegang tot financiering te hebben om hun investeringsplannen te
realiseren. Ondernemers geven aan dat de toegang tot bancaire financiering bijna
geheel is afgesloten, maar dat ook alternatieve financiers moeilijk te bereiken en/of
te interesseren zijn. Dat komt deels door een strenger wordend kredietbeleid van de
financiers, maar ook door een toenemende complexiteit van het financieringsproces.
Dit proces vergt een deskundige voorbereiding en begeleiding, maar dat niet altijd
(voldoende) krijgt.
Professionaliseren
Daarmee wordt het alternatief om derden, bij voorkeur bestaande stakeholders,
naasten en personeel, in het risicodragend vermogen van de onderneming te laten
participeren door ondernemers ervaren als steeds aantrekkelijker (of misschien
beter: minder onaantrekkelijk). Wij zien dan ook een toename van financiële
dienstverleners die dergelijke investeringen faciliteren en daarmee een belangrijke
rol in het financieringslandschap kunnen gaan spelen. Voorwaarde om hier
succesvol in te kunnen zijn is dat ondernemers dan op het gebied van (financiële)
communicatie en financieringsstrategie nog verder moeten professionaliseren.

Selectie van recente transacties

Activiteit:

Productie Wijnklimaatkasten

Activiteit:

Productie warmtewisselaars

Financiering:

€ 500.000

Financiering:

€ 365.000

Looptijd:

5 jaar

Looptijd:

20 jaar

Bestedingsdoel:

Werkkapitaal

Bestedingsdoel:

Aankoop bedrijfspand

Type verstrekker: Direct lender

Type verstrekker: Bancair

Activiteit:

Activiteit:

Consultancy

Timmerbedrijf

Financiering:

€ 1.150.000

Financiering:

€ 400.000

Looptijd:

2 jaar

Looptijd:

3 jaar

Bestedingsdoel:

Aankoop bedrijfspand met

Bestedingsdoel:

Herfinanciering RC DGA

woning
Type verstrekker: Informal investor

Type verstrekker: Informal investor

Activiteit:

Activiteit:

Financiering:

Commercieel verhuurd OG
€ 1.450.000

Financiering:

Houtbewerking
€ 75.000

Looptijd:

10 jaar

Looptijd:

5 jaar

Bestedingsdoel:

Aankoop

Bestedingsdoel:

Investering machinepark

Type verstrekker: Alternatieve verstrekker

Type verstrekker: Leasemaatschappij

Contactgegevens
Credion Eindhoven Helmond VOF
Luchthavenweg 54
5657 EB Eindhoven
T: (085) 902 02 18
E: eindhoven@credion.nl
helmond@credion.nl

De koffie staat altijd klaar! Kom gerust eens langs voor een vrijblijvend
(kennismakings)gesprek.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Per e-mail op
eindhovenhelmond@credion.nl of telefonisch via (085) 902 02 18.

