Kostenoverzicht per 1 januari 2019
De aanvraag voor een financiering verloopt in een aantal stappen.
Stap 1: hulp bij het uitwerken van een idee naar een business case : kosten: € 250,- (optioneel)
Je hebt een idee en krijgt hulp van een ervaren coach of adviseur van Kredietcoöperatie Veluwe bij het uitwerken van de
business case.
Stap 2: hulp bij het uitwerken van de business case naar ondernemingsplan: kosten: € 250,- (optioneel)
Je businesscase moet nog (verder) in een ondernemingsplan worden gevat of moet in je bestaande ondernemingsplan worden
ingevoegd c.q. je ondernemingsplan moet worden aangepast.
Stap 3: Van ondernemingsplan naar financieringsadvies : kosten: € 500,- (niet optioneel)
Voor je ondernemingsplan wordt een onderbouwde financieringsvraag opgesteld en vervolgens door Kredietcoöperatie Veluwe
een gemotiveerd financieringsadvies uitgebracht. Indien dit positief is krijg je van Kredietcoöperatie een kredietvoorstel. Hierin
worden de belangrijke zaken voor de te verstrekken financiering omschreven zoals zaken als rente, looptijd, aflossingsschema
en zekerheden.
Stap 4: (Stapel) financiering
Indien je een positief advies hebt ontvangen en je akkoord gaat met het kredietvoorstel worden alle zaken in gereedheid
gebracht voor de daadwerkelijke verstrekking van het krediet. Uiteraard zijn hieraan kosten verbonden de zogenaamde
eenmalige kredietverstrekkingskosten. Deze hoogte van deze kosten is afhankelijk van de omvang van je krediet, en bedragen
minimaal € 500,- en maximaal € 1.500,-. Deze kosten worden alleen in rekening gebracht als het krediet ook daadwerkelijk
wordt verstrekt.
Stap 5: Coaching
Indien Kredietcoöperatie Veluwe (mede) een lening aan je bedrijf verstrekt, is gedurende de looptijd de begeleiding door een
coach verplicht. De kosten van coaching bedragen € 125,- all-in per coaching bezoek Het aantal coaching bezoeken wordt door
de kredietbeoordelaar, de fiatteur en het bestuurslid bedrijven bepaald tijdens het aanvraagtraject.

Omvang lening
< € 25.000
€ 25.000 - €
50.000
€ 50.000 - €
100.000
€ 100.000 - €
150.000
> € 150.000

Advieskosten
stap 1 -3
€ 1.000,€ 1.000,-

Verstrekkingskosten
stap 4
€ 500,€ 750,-

TOTALE eenmalige
kosten
€ 1.500,€ 1.750,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

€ 2.000,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

€ 2.250,-

€ 1.000,-

€ 1.500,-

€ 2.500,-

Na elke fase kun je besluiten al dan niet door te gaan met de procedure. De tot dan toe geproduceerde zijn jouw eigendom.
Voor een financieringsaanvraag kun je het aanvraagformulier downloaden via onze website. Deze vragenlijst kun je incl. de
gevraagde bijlagen per e-mail sturen naar info@copveluwe.nl
Zodra de vragenlijst compleet is beantwoord, wordt beoordeeld of je begeleidingsaanvraag geaccepteerd wordt en zo ja wat de
procedure zal zijn. Hiervoor wordt contact met je opgenomen door ons bestuurslid Bedrijven of een ander teamlid.
Belangrijk:
•
Kredietcoöperatie Veluwe in van, voor en door de leden. Dus alleen als lid kun je gebruik maken van de diensten van
Kredietcoöperatie Veluwe. Dus als je aanvraag voor de begeleiding van de financieringsaanvraag geaccepteerd wordt ,
dien je voorafgaand aan deze dienstverlening lid te worden van Kredietcoöperatie Veluwe.
•
De periodieke verstrekking van je tussentijdse Balans en Resultaten aan Kredietcoöperatie Veluwe is verplicht.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Kosten worden direct na uitvoering van de werkzaamheden in rekening gebracht met
een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum of kunnen eventueel in overleg worden verrekend met de te verstrekken
lening.
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