overnamefinanciering
heeft gedaan richting de banken hoe
het financieringsarrangement eruit zou
moeten komen te zien. We waren dus zelf
in de lead.’

Jan Mettau en Michel Bierhuizen (Credion)

Jan Mettau is eigenaar van Wyser
BV, een ICT-onderneming met ruim
25 jaar ervaring in bouw en het
beheer van platformen, migraties
van Kantoor Automatisering (KA)omgevingen, en het detacheren van
support personeel. Maar ook als het
gaat om ICT-management, architecten
en projectleiding Human Resources
Management, Communicatie en
Administratie heeft Wyser expertise
in huis. Slogan van Jan: ‘wij zijn niet
uniek, maar wel bijzonder. Zonder
poespas. ‘What you see is what you
get!’
Via zijn fiscaaladviseur, Peter Eerland van
Eerland & Van Vliet, kwam Jan bij Credion
Gouda terecht. Jan had op dat moment
een belang van 40% in Wyser BV en
kreeg de mogelijkheid om de resterende
60% te kopen. Michel ging om tafel met
Jan om een compleet beeld te krijgen van
de casus en welke financiering daarbinnen

het beste paste. Allereerst is er naar de
historie van de onderneming gekeken
en vervolgens naar wat Jan uiteindelijk
wilde financieren. Was er alleen rekening
gehouden met de overnamefinanciering,
of moest er nog meer worden gefinancierd
zoals bijvoorbeeld werkkapitaal? Dit is
allemaal in beeld gebracht en in een
kredietaanvraag verwerkt.
Meerwaarde Credion
‘Ik heb de kredietaanvraag naar de drie
grootbanken gestuurd,’ zegt Michel.
‘Daarna ging het heel snel. Vooral ook
omdat de dossiers heel compleet waren.
De banken kregen meteen een goed
totaalplaatje. En dat is onze meerwaarde.’
‘Met alle drie de banken had ik wel een
klik,’ geeft Jan aan. ‘Echter de ING sprong
eruit vanwege de persoonlijke aanpak van
Maurits Presseisen, Adviseur Zakelijk bij
ING. En qua financiële uitgangspunten
was deze bank ook voordeliger. Wat ik
sterk vind is dat Credion zelf een voorstel

Credion Agrarisch Team
- Agrarisch Team (Noord) 088 - 273 34 66
- Agrarisch Team (Zuid)
085 - 902 02 18
- Agrarisch Team (West) 0174 - 52 64 95
Credion Ship Finance
- Heerenveen

0513 - 65 68 76

Credion MKB-vestigingen
- Amersfoort		
033 - 200 31 41
- Alphen a/d Rijn
0182 - 32 22 29
- Amsterdam MB RV
0299 - 40 57 56
- Apeldoorn		
055 - 303 00 09
- Arnhem		
062 - 415 29 79
- Assen		
0592 - 82 00 02
- Bollenstreek
071 - 207 00 07
- Den Bosch		
085 - 047 00 38
- Den Haag		
070 - 314 24 29
- Den Helder		
0228 - 87 00 55
- Deventer-Zutphen
0570 - 24 40 18
- Doetinchem		
061 - 328 19 73
- Drechtsteden
Barendrecht
078 - 622 11 31
Dordrecht		
078 - 622 11 31
- Eindhoven		
040 - 287 04 80

www.credion.nl

- Friesland		
- Gouda-Waddinxveen
- Groningen		
- Haarlem MB RV
- Heerenveen
- Heerhugowaard
- Helmond		
- Hilversum		
- Hoofddorp		
- Leiden		
- Marum		
- Noord en Midden Limburg
Roermond
Venlo
- Oss-Uden-Veghel
- Oudewater–De Waarden
- Ridderkerk		
- Rijssen		
- Rivierenland
- Rotterdam		
- Texel MB RV
- Tilburg		
- Utrecht		
- Utrecht e.o.		
- Veenendaal		

Borgstellingskrediet
De financiering was uit twee delen
opgebouwd. Een lening met staatsgarantie en een financiering van het
werkkapitaal. Jan moest een overname
financieren waar geen dekking tegenover
stond. Met een staatsgarantie, ook wel
borgstellingskrediet, staat de Nederlandse
overheid garant voor een onderneming die
een lening wil afsluiten, maar niet genoeg
zekerheid aan de bank kan bieden. Een
bank wil namelijk zeker weten dat de rente
en aflossingen worden betaald.
Zeer tevreden over samenwerking
Jan is erg tevreden over de aanpak van
Credion: ‘Ik kreeg heel snel een oplossing
voor mijn financieringsbehoefte. Ik ben
zeer tevreden over de samenwerking met
Michel. Hij heeft me volledig ontzorgd.
Wat ik daarnaast heel fijn vind is dat ik nu
ook een onafhankelijke persoon heb die
kennis heeft van bedrijfsfinancieringen.
Afgesproken is dat we eens per jaar bij
elkaar komen om naar de cijfers te kijken
en wat we gaan doen.

058 - 202 71 15
085 - 273 22 10
088 – 273 34 66
0299 - 40 57 56
0513 - 65 68 77
072 - 303 00 01
085 - 902 02 18
085 - 070 70 12
0252 - 74 41 00
071 - 301 60 16
0594 - 53 40 06
064 - 671 39 55
064 - 671 39 55
0412 - 45 90 04
085 - 273 22 10
0180 - 22 20 29
0548 - 51 57 00
0345 - 63 82 00
010 - 741 05 32
0299 - 40 57 56
013 - 750 40 00
030 - 658 68 17
030 - 303 55 44
0318 - 76 06 71

- Waterland MB RV
- West Brabant
Breda		
Roosendaal
- Westland Delfland
- Woerden		
- Zaanstreek-IJmond MB RV
- Zeeland
Goes		
Terneuzen
Tholen		
Vlissingen		
Zierikzee		
- Zetten		
- Zuid Hollandse Eilanden
Brielle		
Middelharnis
Oud-Beijerland
- Zuid Limburg
Elsloo		
Brunssum		
- Zuid-Oost Drenthe
- Zwaagdijk		
- Zwolle		

0299 - 40 57 56
0165 - 54 44 43
0165 - 54 44 43
0174 – 52 64 95
085 - 273 22 10
0299 - 40 57 56
0113 - 25 33 11
0113 - 25 33 11
0113 - 25 33 11
0113 - 25 33 11
0113 - 25 33 11
062 - 415 29 79
088 - 133 73 10
088 - 133 73 10
088 - 133 73 10
085 - 489 10 10
085 - 489 10 10
0591 - 23 93 41
0228 – 87 00 55
038 - 363 60 65

Het kan met Credion.
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Credion creëert groeikansen voor KinderOutlet

Op 1 mei 2019 maakten Sanne Wellesen
en Marco Nijman hun droom waar: ze
werden eigenaar van het familiebedrijf
KinderOutlet, een groothandel in
kinderkleding. Het bedrijf is gevestigd
in Veldhoven. Marco en Sanne voeren
twee eigen kledingmerken met
daarnaast zo’n 10 andere merken.
Ze willen het assortiment van de
groothandel uitbreiden, om een nog
grotere diversiteit aan kinderkleding te
kunnen aanbieden.
De twee eigen merken worden door
henzelf ontworpen en in diverse
naaiateliers geproduceerd. Door het
ontwerpproces in eigen hand te houden
kunnen de ondernemers effectief inhaken
op nieuwe ontwikkelingen. Alle kleding,
zo’n 120.000 stuks, wordt direct uit
voorraad geleverd. Zo kan er snel en
flexibel worden ingespeeld op de behoefte
van de klant. Dat is dan ook de kracht van
KinderOutlet. Naast een groothandel in
kinderkleding is er speciaal

Marco Nijman, Henri van Montfort (Credion) en Sanne Wellesen

voor consumenten een kinderkleding
Outlet Store in Eindhoven. Via deze
verschillende kanalen kan het bedrijf de
complete markt bedienen. Bij het bedrijf
zijn vijftien mensen in dienst.

“De bank zag alleen
maar bezwaren”
Overnameonderhandelingen
Toen Sanne en Marco begin 2018
besloten om de groothandel in
kinderkleding over te nemen gingen ze
eerst zelf op zoek naar een financier. Het
ging om een financiering van vijf ton.

Ze namen contact op met een bankier.
Het financieringsproces duurde echter
heel erg lang. De bank zag alleen maar
bezwaren, terwijl Marco en Sanne zelf
vonden dat ze deze kans niet konden
laten schieten. Op advies van de
verkopende partij kwamen ze begin 2019
in contact met Credion Helmond. De
vraag aan Credion adviseur Henri van
Montfort was of hij de financiering kon
regelen. Hij zag wel mogelijkheden, mede
vanwege zijn expertise en ervaring. De
adviseur heeft contact met diverse partijen
en weet precies hoe hij een dergelijke
financieringsvraag moet opzetten.

Credo - Jaargang 19 | nummer 2 | 2019

> Vervolg van bladzijde 1

Credion creëert groeikansen voor KinderOutlet
Akkoord op financiering
Henri heeft direct geschakeld met de
accountmanager van de financierende
partij. Vervolgens werden Sanne en Marco
erbij betrokken, de ondernemersplannen
aangescherpt en een prognoseberekening
gemaakt. Met Henri zijn kennis en
kwaliteiten kregen ze binnen een maand
een akkoord op de financiering. ‘Henri was
de meedenkende geest die ons mee wist
te krijgen,’ zegt Marco. ‘Hij wist ons al snel
te overtuigen.’
Stapelconstructie
Henri van Montfort: ‘Het is een gestapelde
financiering geworden van een aantal
leningen. Via Collin Crowdfunding werd
250.000 euro bij elkaar gebracht en

100.000 euro via zusterplatform
KNAB Crowdfunding, met wie Collin
een samenwerkingsovereenkomst
heeft. Verder is er sprake van een
achtergestelde lening van de verkoper van
100.000 euro en een eigen inbreng van
50.000 euro.’

“We hebben via Crowdfunding investeerders
gevonden”
Henri is tot aan de plaatsing betrokken
geweest en heeft meegekeken of beide
fundings goed werden beoordeeld.
‘Een goede beoordeling is het aller-

Fundion: nieuwe MKB- &

vastgoedfinancieringen

Art van Bruggen, Ingrid Eitjes en Lieuwe Teuwsen

Fundion is een Fintech servicing
bedrijf voor nieuwe MKB leningen en
Buy-to-Let financieringsoplossingen
voor de Nederlandse markt van
vastgoedbeleggers.
De activiteit van Fundion is om aanvullende en concurrerende MKB financieringsproducten in de markt te zetten,
zodat de totale financierbaarheid van het
MKB wordt verbeterd. De financierende
partijen van deze nieuwe producten zijn
vooral institutionele beleggers zoals
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verzekeraars en pensioenfondsen. Voor
hen zijn MKB leningen een aantrekkelijk
alternatief om in te beleggen. Deze
producten zijn via Credion aan te vragen.
Fundion ondersteunt deze fundingspartijen met marktkennis, excellente
geautomatiseerde processen en een
professioneel team, zodat zij in opdracht
van financiers het gehele proces rondom
kredietbeoordeling en het beheer van de
leningportefeuille uit handen kan nemen.
Banken houden een belangrijke rol bij

belangrijkste,’ zegt Henri. ‘Want als de
oproep eenmaal online staat kun je er
verder niets meer aan veranderen.’’
Succesvolle samenwerking
‘Onze samenwerking is zo succesvol,
omdat Sanne zo volhardend is,’ zegt
Henri. Ze geeft niet op. Ze houdt vast
aan haar doelstelling. Daarom zijn we
uiteindelijk ook met elkaar in contact
gekomen. Marco en Sanne zijn erg te
spreken over hun contact met Credion.
‘Eén keer in de maand hebben we contact
met Henri om de vinger aan de pols te
houden. We hebben een goede klik met
hem’, zegt Marco. ‘En ook de verkopende
partij is zijdelings nog steeds betrokken’,
aldus de ondernemer.

MKB financiering, maar het is een goede
ontwikkeling dat ook alternatieve partijen
een positie krijgen ter verbetering van de
totale financierbaarheid van het MKB.
Schaal- en efficiencyvoordelen
Er zijn veel alternatieve financiers die
kunnen profiteren van de schaal- en
efficiency voordelen die Fundion biedt.
Dit kan door onderdelen van hun
aanvraagproces of het beheersproces
uit te besteden. “We hebben het al
jaren geleden gezien in de markt van
woninghypotheken”, vertelt Fundion
CEO Art van Bruggen. “Daar hebben
serviceorganisaties als Quion en Stater
een enorme impuls gegeven aan het
toetreden van nieuwe aanbieders naast
de grote banken waardoor de klant meer
keuze kreeg en vaak een beter aanbod.”
Samenwerking
Fundion is onlangs een samenwerking
aangegaan met crowdfundingsplatform
GeldvoorElkaar. Fundion bereidt samen
met de Credion adviseur de kredietaanvragen voor en beoordeelt deze op
geschiktheid voor GeldvoorElkaar, zodat
er een versneld en verbeterd aanvraagproces is voor de klant. Daarnaast introduceert Fundion een nieuwe “unsecured”
MKB lening gefund via een grote Franse
asset manager.

Het kan met Credion.

In volle vaart vooruit met RibX
Hans Dirkse is een doortastende
ondernemer en eigenaar van RibX
B.V. Een bedrijf dat zich richt op
de import, verkoop, verhuur en
onderhoud van Rigid Inflatable Boats
(RIB’s). Speedboten met een vast
bodemgedeelte en een met lucht
gevulde rubberen rand. Naast de
verkoop van nieuwe RIB’s biedt het
bedrijf ook een totaalconcept aan:
reparatie en onderhoud van boten,
verkoop van tweedehands modellen,
levering van motoren, organisatie van
evenementen en een stalling. Maatwerk
staat bij het bedrijf hoog in het vaandel.
Zo’n twaalf jaar geleden kwam Hans in
contact met een dealer die Infanta RIB’s
vanuit Zuid-Afrika importeerde. Door
zijn liefde voor boten werd Hans, op
dat moment eigenaar van een allround
watersportbedrijf, meteen enthousiast in
een dealership voor RIB’s. Hans kreeg
het importeurschap voor Nederland en
een groot deel van Europa. Dat betekende

wel dat zijn onderneming een krachtig
businessimpuls moest krijgen. Er was
een groeifinanciering van 175.000 euro
nodig voor werkkapitaal om nieuwe RIB’s
rechtstreeks bij de fabrikant in te kopen.
Door te investeren in de voorraad kan
je sneller leveren. ‘Nu kunnen we direct
anticiperen op de markt’, aldus Hans.
De crowd als ambassadeurs
Hans vertelt over zijn eerste contact met
Alfons Remery, adviseur van Credion
Hilversum. ‘Credion heeft veertien jaar
geleden ook een financiering voor mij
verzorgd. En Alfons ken ik al geruime
tijd. Credion bleek doortastender dan
mijn huidige bank.’ ‘Om de financiering te
kunnen realiseren, moest alles bij elkaar
komen en kloppen. Samen het potentieel
en de zakelijke mogelijkheden zien. Met
Hans zijn accountant zijn de historische
cijfers en de prognoses in beeld gebracht.
Een goede accountant is goud waard in
zo’n traject. Al snel werd duidelijk dat de

financiering het beste via crowdfunding
kon worden ingestoken. De keuze
viel op GeldvoorElkaar, een mooi en
aansprekend platvorm. GeldvoorElkaar
kent enthousiaste watersportfanaten en
dat is de doelgroep waar RibX zich op
richt,’ laat Alfons weten.
Een aaibaar product
‘Er moest veel voorwerk worden gedaan
om het project goed en krachtig neer te
zetten. Hans biedt een tastbaar en uniek
dealership. Fundingpartners vinden het
vaak interessant om hierin te participeren’,
zegt Alfons. ‘Een RIB is een aaibaar
product, dat dichtbij de doelgroep staat.
Dat is natuurlijk een groot voordeel. Het
gewenste financieringsbedrag is dan ook
in anderhalve dag opgehaald.’ Hans
is erg te spreken over zijn contact met
Credion. ‘Alfons wist veel informatie te
achterhalen, en ging er onvermoeibaar
mee aan de slag. Hij weet exact hoe
dergelijke processen werken, en heeft
me echt ontlast. Alfons was een goede
financiële rechterhand.’
In volle vaart vooruit!
‘De financiële roll out ligt achter ons, en
extra bestellingen zijn inmiddels geplaatst.
Het geld is overgemaakt. Een deel blijft in
een depot van GeldvoorElkaar staan als
deposito. Op dit moment kan ik nog met
het werkkapitaal uit de voeten. We zijn op
koers en gaan in volle vaart vooruit!’ aldus
de ondernemer.

Alfons Remery (Credion) en Hans Dirkse

Vastgoedfinanciering

Nieuwe Credion kantoren

Ook bij uw huisbankier

Vastgoed is een vak apart. Dat weet u,

Om regionaal nog meer ondernemers te

Wij zijn altijd op zoek naar de meest

dat weten wij. Steeds beweging, steeds in

adviseren en begeleiden naar de meest

passende financieringsoplossing voor uw

ontwikkeling. En dat maakt de financiering

optimale financieringsoplossing, zijn er

bedrijf. Ook bij uw huisbankier zijn nog

een interessante uitdaging. Of u nu

weer nieuwe vestigingen toegevoegd aan

steeds mogelijkheden een financiering te

op zoek bent naar uitbreiding van uw

de Credion organisatie. Ondernemers

regelen. Door onze kennis, schaalgrootte

portefeuille, een project wil financieren

kunnen voor financieringsvraagstukken

en goede relatie met geldverstrekkers

of bestaande financieringen wil herzien.

nu ook terecht bij onze vestigingen in

zijn wij in staat om betere voorwaarden te

Credion vertelt u graag meer over de

Amersfoort en Emmen.

bedingen. Binnenkort ook voor u?

mogelijkheden.
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Credion creëert groeikansen voor KinderOutlet
Akkoord op financiering
Henri heeft direct geschakeld met de
accountmanager van de financierende
partij. Vervolgens werden Sanne en Marco
erbij betrokken, de ondernemersplannen
aangescherpt en een prognoseberekening
gemaakt. Met Henri zijn kennis en
kwaliteiten kregen ze binnen een maand
een akkoord op de financiering. ‘Henri was
de meedenkende geest die ons mee wist
te krijgen,’ zegt Marco. ‘Hij wist ons al snel
te overtuigen.’
Stapelconstructie
Henri van Montfort: ‘Het is een gestapelde
financiering geworden van een aantal
leningen. Via Collin Crowdfunding werd
250.000 euro bij elkaar gebracht en

100.000 euro via zusterplatform
KNAB Crowdfunding, met wie Collin
een samenwerkingsovereenkomst
heeft. Verder is er sprake van een
achtergestelde lening van de verkoper van
100.000 euro en een eigen inbreng van
50.000 euro.’

“We hebben via Crowdfunding investeerders
gevonden”
Henri is tot aan de plaatsing betrokken
geweest en heeft meegekeken of beide
fundings goed werden beoordeeld.
‘Een goede beoordeling is het aller-

Fundion: nieuwe MKB- &

vastgoedfinancieringen

Art van Bruggen, Ingrid Eitjes en Lieuwe Teuwsen

Fundion is een Fintech servicing
bedrijf voor nieuwe MKB leningen en
Buy-to-Let financieringsoplossingen
voor de Nederlandse markt van
vastgoedbeleggers.
De activiteit van Fundion is om aanvullende en concurrerende MKB financieringsproducten in de markt te zetten,
zodat de totale financierbaarheid van het
MKB wordt verbeterd. De financierende
partijen van deze nieuwe producten zijn
vooral institutionele beleggers zoals
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verzekeraars en pensioenfondsen. Voor
hen zijn MKB leningen een aantrekkelijk
alternatief om in te beleggen. Deze
producten zijn via Credion aan te vragen.
Fundion ondersteunt deze fundingspartijen met marktkennis, excellente
geautomatiseerde processen en een
professioneel team, zodat zij in opdracht
van financiers het gehele proces rondom
kredietbeoordeling en het beheer van de
leningportefeuille uit handen kan nemen.
Banken houden een belangrijke rol bij

belangrijkste,’ zegt Henri. ‘Want als de
oproep eenmaal online staat kun je er
verder niets meer aan veranderen.’’
Succesvolle samenwerking
‘Onze samenwerking is zo succesvol,
omdat Sanne zo volhardend is,’ zegt
Henri. Ze geeft niet op. Ze houdt vast
aan haar doelstelling. Daarom zijn we
uiteindelijk ook met elkaar in contact
gekomen. Marco en Sanne zijn erg te
spreken over hun contact met Credion.
‘Eén keer in de maand hebben we contact
met Henri om de vinger aan de pols te
houden. We hebben een goede klik met
hem’, zegt Marco. ‘En ook de verkopende
partij is zijdelings nog steeds betrokken’,
aldus de ondernemer.

MKB financiering, maar het is een goede
ontwikkeling dat ook alternatieve partijen
een positie krijgen ter verbetering van de
totale financierbaarheid van het MKB.
Schaal- en efficiencyvoordelen
Er zijn veel alternatieve financiers die
kunnen profiteren van de schaal- en
efficiency voordelen die Fundion biedt.
Dit kan door onderdelen van hun
aanvraagproces of het beheersproces
uit te besteden. “We hebben het al
jaren geleden gezien in de markt van
woninghypotheken”, vertelt Fundion
CEO Art van Bruggen. “Daar hebben
serviceorganisaties als Quion en Stater
een enorme impuls gegeven aan het
toetreden van nieuwe aanbieders naast
de grote banken waardoor de klant meer
keuze kreeg en vaak een beter aanbod.”
Samenwerking
Fundion is onlangs een samenwerking
aangegaan met crowdfundingsplatform
GeldvoorElkaar. Fundion bereidt samen
met de Credion adviseur de kredietaanvragen voor en beoordeelt deze op
geschiktheid voor GeldvoorElkaar, zodat
er een versneld en verbeterd aanvraagproces is voor de klant. Daarnaast introduceert Fundion een nieuwe “unsecured”
MKB lening gefund via een grote Franse
asset manager.

Het kan met Credion.

In volle vaart vooruit met RibX
Hans Dirkse is een doortastende
ondernemer en eigenaar van RibX
B.V. Een bedrijf dat zich richt op
de import, verkoop, verhuur en
onderhoud van Rigid Inflatable Boats
(RIB’s). Speedboten met een vast
bodemgedeelte en een met lucht
gevulde rubberen rand. Naast de
verkoop van nieuwe RIB’s biedt het
bedrijf ook een totaalconcept aan:
reparatie en onderhoud van boten,
verkoop van tweedehands modellen,
levering van motoren, organisatie van
evenementen en een stalling. Maatwerk
staat bij het bedrijf hoog in het vaandel.
Zo’n twaalf jaar geleden kwam Hans in
contact met een dealer die Infanta RIB’s
vanuit Zuid-Afrika importeerde. Door
zijn liefde voor boten werd Hans, op
dat moment eigenaar van een allround
watersportbedrijf, meteen enthousiast in
een dealership voor RIB’s. Hans kreeg
het importeurschap voor Nederland en
een groot deel van Europa. Dat betekende

wel dat zijn onderneming een krachtig
businessimpuls moest krijgen. Er was
een groeifinanciering van 175.000 euro
nodig voor werkkapitaal om nieuwe RIB’s
rechtstreeks bij de fabrikant in te kopen.
Door te investeren in de voorraad kan
je sneller leveren. ‘Nu kunnen we direct
anticiperen op de markt’, aldus Hans.
De crowd als ambassadeurs
Hans vertelt over zijn eerste contact met
Alfons Remery, adviseur van Credion
Hilversum. ‘Credion heeft veertien jaar
geleden ook een financiering voor mij
verzorgd. En Alfons ken ik al geruime
tijd. Credion bleek doortastender dan
mijn huidige bank.’ ‘Om de financiering te
kunnen realiseren, moest alles bij elkaar
komen en kloppen. Samen het potentieel
en de zakelijke mogelijkheden zien. Met
Hans zijn accountant zijn de historische
cijfers en de prognoses in beeld gebracht.
Een goede accountant is goud waard in
zo’n traject. Al snel werd duidelijk dat de

financiering het beste via crowdfunding
kon worden ingestoken. De keuze
viel op GeldvoorElkaar, een mooi en
aansprekend platvorm. GeldvoorElkaar
kent enthousiaste watersportfanaten en
dat is de doelgroep waar RibX zich op
richt,’ laat Alfons weten.
Een aaibaar product
‘Er moest veel voorwerk worden gedaan
om het project goed en krachtig neer te
zetten. Hans biedt een tastbaar en uniek
dealership. Fundingpartners vinden het
vaak interessant om hierin te participeren’,
zegt Alfons. ‘Een RIB is een aaibaar
product, dat dichtbij de doelgroep staat.
Dat is natuurlijk een groot voordeel. Het
gewenste financieringsbedrag is dan ook
in anderhalve dag opgehaald.’ Hans
is erg te spreken over zijn contact met
Credion. ‘Alfons wist veel informatie te
achterhalen, en ging er onvermoeibaar
mee aan de slag. Hij weet exact hoe
dergelijke processen werken, en heeft
me echt ontlast. Alfons was een goede
financiële rechterhand.’
In volle vaart vooruit!
‘De financiële roll out ligt achter ons, en
extra bestellingen zijn inmiddels geplaatst.
Het geld is overgemaakt. Een deel blijft in
een depot van GeldvoorElkaar staan als
deposito. Op dit moment kan ik nog met
het werkkapitaal uit de voeten. We zijn op
koers en gaan in volle vaart vooruit!’ aldus
de ondernemer.

Alfons Remery (Credion) en Hans Dirkse

Vastgoedfinanciering

Nieuwe Credion kantoren

Ook bij uw huisbankier

Vastgoed is een vak apart. Dat weet u,

Om regionaal nog meer ondernemers te

Wij zijn altijd op zoek naar de meest

dat weten wij. Steeds beweging, steeds in

adviseren en begeleiden naar de meest

passende financieringsoplossing voor uw

ontwikkeling. En dat maakt de financiering

optimale financieringsoplossing, zijn er

bedrijf. Ook bij uw huisbankier zijn nog

een interessante uitdaging. Of u nu

weer nieuwe vestigingen toegevoegd aan

steeds mogelijkheden een financiering te

op zoek bent naar uitbreiding van uw

de Credion organisatie. Ondernemers

regelen. Door onze kennis, schaalgrootte

portefeuille, een project wil financieren

kunnen voor financieringsvraagstukken

en goede relatie met geldverstrekkers

of bestaande financieringen wil herzien.

nu ook terecht bij onze vestigingen in

zijn wij in staat om betere voorwaarden te

Credion vertelt u graag meer over de

Amersfoort en Emmen.

bedingen. Binnenkort ook voor u?

mogelijkheden.
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overnamefinanciering
heeft gedaan richting de banken hoe
het financieringsarrangement eruit zou
moeten komen te zien. We waren dus zelf
in de lead.’

Jan Mettau en Michel Bierhuizen (Credion)

Jan Mettau is eigenaar van Wyser
BV, een ICT-onderneming met ruim
25 jaar ervaring in bouw en het
beheer van platformen, migraties
van Kantoor Automatisering (KA)omgevingen, en het detacheren van
support personeel. Maar ook als het
gaat om ICT-management, architecten
en projectleiding Human Resources
Management, Communicatie en
Administratie heeft Wyser expertise
in huis. Slogan van Jan: ‘wij zijn niet
uniek, maar wel bijzonder. Zonder
poespas. ‘What you see is what you
get!’
Via zijn fiscaaladviseur, Peter Eerland van
Eerland & Van Vliet, kwam Jan bij Credion
Gouda terecht. Jan had op dat moment
een belang van 40% in Wyser BV en
kreeg de mogelijkheid om de resterende
60% te kopen. Michel ging om tafel met
Jan om een compleet beeld te krijgen van
de casus en welke financiering daarbinnen

het beste paste. Allereerst is er naar de
historie van de onderneming gekeken
en vervolgens naar wat Jan uiteindelijk
wilde financieren. Was er alleen rekening
gehouden met de overnamefinanciering,
of moest er nog meer worden gefinancierd
zoals bijvoorbeeld werkkapitaal? Dit is
allemaal in beeld gebracht en in een
kredietaanvraag verwerkt.
Meerwaarde Credion
‘Ik heb de kredietaanvraag naar de drie
grootbanken gestuurd,’ zegt Michel.
‘Daarna ging het heel snel. Vooral ook
omdat de dossiers heel compleet waren.
De banken kregen meteen een goed
totaalplaatje. En dat is onze meerwaarde.’
‘Met alle drie de banken had ik wel een
klik,’ geeft Jan aan. ‘Echter de ING sprong
eruit vanwege de persoonlijke aanpak van
Maurits Presseisen, Adviseur Zakelijk bij
ING. En qua financiële uitgangspunten
was deze bank ook voordeliger. Wat ik
sterk vind is dat Credion zelf een voorstel

Credion Agrarisch Team
- Agrarisch Team (Noord) 088 - 273 34 66
- Agrarisch Team (Zuid)
085 - 902 02 18
- Agrarisch Team (West) 0174 - 52 64 95
Credion Ship Finance
- Heerenveen

0513 - 65 68 76

Credion MKB-vestigingen
- Amersfoort		
033 - 200 31 41
- Alphen a/d Rijn
0182 - 32 22 29
- Amsterdam MB RV
0299 - 40 57 56
- Apeldoorn		
055 - 303 00 09
- Arnhem		
062 - 415 29 79
- Assen		
0592 - 82 00 02
- Bollenstreek
071 - 207 00 07
- Den Bosch		
085 - 047 00 38
- Den Haag		
070 - 314 24 29
- Den Helder		
0228 - 87 00 55
- Deventer-Zutphen
0570 - 24 40 18
- Doetinchem		
061 - 328 19 73
- Drechtsteden
Barendrecht
078 - 622 11 31
Dordrecht		
078 - 622 11 31
- Eindhoven		
040 - 287 04 80

www.credion.nl

- Friesland		
- Gouda-Waddinxveen
- Groningen		
- Haarlem MB RV
- Heerenveen
- Heerhugowaard
- Helmond		
- Hilversum		
- Hoofddorp		
- Leiden		
- Marum		
- Noord en Midden Limburg
Roermond
Venlo
- Oss-Uden-Veghel
- Oudewater–De Waarden
- Ridderkerk		
- Rijssen		
- Rivierenland
- Rotterdam		
- Texel MB RV
- Tilburg		
- Utrecht		
- Utrecht e.o.		
- Veenendaal		

Borgstellingskrediet
De financiering was uit twee delen
opgebouwd. Een lening met staatsgarantie en een financiering van het
werkkapitaal. Jan moest een overname
financieren waar geen dekking tegenover
stond. Met een staatsgarantie, ook wel
borgstellingskrediet, staat de Nederlandse
overheid garant voor een onderneming die
een lening wil afsluiten, maar niet genoeg
zekerheid aan de bank kan bieden. Een
bank wil namelijk zeker weten dat de rente
en aflossingen worden betaald.
Zeer tevreden over samenwerking
Jan is erg tevreden over de aanpak van
Credion: ‘Ik kreeg heel snel een oplossing
voor mijn financieringsbehoefte. Ik ben
zeer tevreden over de samenwerking met
Michel. Hij heeft me volledig ontzorgd.
Wat ik daarnaast heel fijn vind is dat ik nu
ook een onafhankelijke persoon heb die
kennis heeft van bedrijfsfinancieringen.
Afgesproken is dat we eens per jaar bij
elkaar komen om naar de cijfers te kijken
en wat we gaan doen.

058 - 202 71 15
085 - 273 22 10
088 – 273 34 66
0299 - 40 57 56
0513 - 65 68 77
072 - 303 00 01
085 - 902 02 18
085 - 070 70 12
0252 - 74 41 00
071 - 301 60 16
0594 - 53 40 06
064 - 671 39 55
064 - 671 39 55
0412 - 45 90 04
085 - 273 22 10
0180 - 22 20 29
0548 - 51 57 00
0345 - 63 82 00
010 - 741 05 32
0299 - 40 57 56
013 - 750 40 00
030 - 658 68 17
030 - 303 55 44
0318 - 76 06 71

- Waterland MB RV
- West Brabant
Breda		
Roosendaal
- Westland Delfland
- Woerden		
- Zaanstreek-IJmond MB RV
- Zeeland
Goes		
Terneuzen
Tholen		
Vlissingen		
Zierikzee		
- Zetten		
- Zuid Hollandse Eilanden
Brielle		
Middelharnis
Oud-Beijerland
- Zuid Limburg
Elsloo		
Brunssum		
- Zuid-Oost Drenthe
- Zwaagdijk		
- Zwolle		

0299 - 40 57 56
0165 - 54 44 43
0165 - 54 44 43
0174 – 52 64 95
085 - 273 22 10
0299 - 40 57 56
0113 - 25 33 11
0113 - 25 33 11
0113 - 25 33 11
0113 - 25 33 11
0113 - 25 33 11
062 - 415 29 79
088 - 133 73 10
088 - 133 73 10
088 - 133 73 10
085 - 489 10 10
085 - 489 10 10
0591 - 23 93 41
0228 – 87 00 55
038 - 363 60 65

Het kan met Credion.
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Credion Gouda helpt Wyser aan
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Credion creëert groeikansen voor KinderOutlet

Op 1 mei 2019 maakten Sanne Wellesen
en Marco Nijman hun droom waar: ze
werden eigenaar van het familiebedrijf
KinderOutlet, een groothandel in
kinderkleding. Het bedrijf is gevestigd
in Veldhoven. Marco en Sanne voeren
twee eigen kledingmerken met
daarnaast zo’n 10 andere merken.
Ze willen het assortiment van de
groothandel uitbreiden, om een nog
grotere diversiteit aan kinderkleding te
kunnen aanbieden.
De twee eigen merken worden door
henzelf ontworpen en in diverse
naaiateliers geproduceerd. Door het
ontwerpproces in eigen hand te houden
kunnen de ondernemers effectief inhaken
op nieuwe ontwikkelingen. Alle kleding,
zo’n 120.000 stuks, wordt direct uit
voorraad geleverd. Zo kan er snel en
flexibel worden ingespeeld op de behoefte
van de klant. Dat is dan ook de kracht van
KinderOutlet. Naast een groothandel in
kinderkleding is er speciaal

Marco Nijman, Henri van Montfort (Credion) en Sanne Wellesen

voor consumenten een kinderkleding
Outlet Store in Eindhoven. Via deze
verschillende kanalen kan het bedrijf de
complete markt bedienen. Bij het bedrijf
zijn vijftien mensen in dienst.

“De bank zag alleen
maar bezwaren”
Overnameonderhandelingen
Toen Sanne en Marco begin 2018
besloten om de groothandel in
kinderkleding over te nemen gingen ze
eerst zelf op zoek naar een financier. Het
ging om een financiering van vijf ton.

Ze namen contact op met een bankier.
Het financieringsproces duurde echter
heel erg lang. De bank zag alleen maar
bezwaren, terwijl Marco en Sanne zelf
vonden dat ze deze kans niet konden
laten schieten. Op advies van de
verkopende partij kwamen ze begin 2019
in contact met Credion Helmond. De
vraag aan Credion adviseur Henri van
Montfort was of hij de financiering kon
regelen. Hij zag wel mogelijkheden, mede
vanwege zijn expertise en ervaring. De
adviseur heeft contact met diverse partijen
en weet precies hoe hij een dergelijke
financieringsvraag moet opzetten.
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