
De financiële adviseurs 
van Credion zitten graag 

bij ondernemers aan 
tafel om samen te komen 

tot het beste advies  

“Maar op basis waarvan maak je die keuze 

als dat niet je dagelijks werk is?” vervolgt 

John-Dithmar. “Wat is een goede verdeling 

tussen de verschillende vormen van 

financiering? Kies je voor rekening courant 

financiering die dagelijks kan muteren, of 

voor een lange lening die periodiek wordt 

afgelost. Ga je een leasing arrangement 

aan of is crowdfunding een optie? Wij 

hebben de kennis in huis om een goede 

keuze te maken. Samen met de ondernemer 

stemmen we de financieringsbehoefte en 

de verschillende geldverstrekkers op elkaar 

af. Dat is specialistische kennis die bij weinig 

partijen meer voorhanden is. Bij Credion 

gelukkig wel.”

NETWERK

Credion beschikt over een groot netwerk 

van financieringspartijen waarmee ze zaken 

doet. Partners die toegang hebben tot 

nationaal en internationaal kapitaal. 

Jonh-Dithmar: “Je kunt denken aan banken, 

leasemaatschappijen, factormaatschap-

pijen, informal investors, alternatieve 

platforms of beheerders van pensioenfond-

sen en institutionele beleggers. Wij zijn de 

regisseurs die vraag en aanbod bij elkaar 

brengen. Samen met de ondernemers 

zorgen we er vervolgens voor dat krediet-

aanvragen worden toegespitst op de 

verschillende partijen zodat de verstrekkers 

van kapitaal tot een goede beoordeling 

kunnen komen. Het plaatje moet compleet 

zijn en goed onderbouwd. Dat is belangrijk 

want als ondernemer heb je maar één kans 

om een aanvraag goed in te dienen.” 

 

ONAFHANKELIJK

“We zijn volstrekt onafhankelijk”, benadrukt 

John-Dithmar. “Wij werken in opdracht van 

en worden betaald door de ondernemer. 

Omdat wij objectief zijn, kunnen wij de beste 

financiering voor de ondernemer uit de 

markt halen. We laten mogelijkheden zien 

en geven advies. Volledig transparant. De 

ondernemer maakt vervolgens een keuze en 

de financiering komt rechtstreeks tot stand 

tussen de ondernemer en geldverstrekker. 

Wij zijn ‘alleen maar’ adviseurs en staan 

naast de ondernemer. Dat maakt ons vak 

ook zo leuk. Je komt met zoveel verschil-

lende mensen in aanraking met allemaal 

een eigen verhaal. En zeg nou zelf: wat is er 

fijner om te helpen doelen te verwezenlijken 

en dromen uit te laten komen?”

BENIEUWD WAT CREDION VOOR U KAN 

BETEKENEN?

Loop gerust eens binnen voor een vrijblij-

vende QuickScan van uw financierings-

vraagstuk
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Een van de belangrijkste pijlers onder de 

dienstverlening van Credion is expertise, legt 

John-Dithmar uit. ”De financiering van 

ondernemers is meer en meer een specia-

lisme geworden. De rol van de banken 

verandert. Daar waar ze voor de 2008 bereid 

waren om voor 100% tegemoet te komen 

aan de financieringsbehoefte van onderne-

mers, gaan ze nu minder ver. Daarnaast zie je 

dat hun dienstverlening met name aan 

MKB’ers terugloopt. Dat heeft te maken met 

kostenbesparingen die banken door moeten 

voeren in het kader van wet- en regelgeving. 

Dus ondernemers moeten steeds meer gaan 

kiezen voor een deels bancaire en voor het 

restant een alternatieve financiering. 

ONTMOET 
DE BESTE REGISSEURS 
VOOR UW FINANCIERING

MET CA 150 ONAFHANKELIJKE ADVISEURS, VERSPREID OVER 62 VESTIGINGEN DOOR 

HEEL NEDERLAND BIEDT CREDION ONDERNEMERS TOEGANG TOT EEN UITGEBREID 

NETWERK VAN GELDBRONNEN. DE GECERTIFICEERDE EN DESKUNDIGE SPECIALISTEN 

VAN CREDION ZETTEN MET VEEL OVERTUIGING HUN EXPERTISE IN OM TE KOMEN TOT 

EEN PASSENDE BEDRIJFSFINANCIERING VOOR MKB, MKB+ EN VASTGOEDONDERNE-

MERS. ALLEEN WERKEN VANACHTER HUN BUREAU PAST NIET IN HUN BEDRIJFSCULTUUR. 

DE FINANCIËLE ADVISEURS VAN CREDION ZITTEN GRAAG BIJ ONDERNEMERS AAN TAFEL 

OM SAMEN TE KOMEN TOT HET BESTE ADVIES EN FINANCIERINGSOPLOSSING

JOHN-DITHMAR MENGE IS DIRECTEUR VAN CREDION. NET ALS ZIJN DRIE COLLEGA’S, HENRI VAN MONTFORT
JACCO VAN HOUT EN JOOP VAN DIJCK IS HIJ MEDE-EIGENAAR VAN CREDION REGIO GROOT EINDHOVEN 
MET EEN VESTIGING OP DE HURKSESTRAAT EN EEN VESTIGING IN HELMOND. SAMEN ZORGEN ZIJ VOOR DE 
BESTE BEDRIJFSFINANCIERING VOOR HUN KLANTEN. VAN DE KLEINE RETAILER OP DE HOEK TOT GROTE ON-
DERNEMINGEN IN DE REGIO. JOHN-DITHMAR: “IEDER KANTOOR VAN CREDION IS ZELFSTANDIG EN EIGEN-
DOM VAN DE MENSEN DIE ER WERKEN. OOK IN DIE ZIN ZITTEN WE GOED OP DE HURK: WIJ ZIJN ONDERNE-
MERS ONDER DE ONDERNEMERS EN SPREKEN DEZELFDE TAAL. WIJ BEGRIJPEN WAT AMBITIE IS.” 
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