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De beginnende ondernemer
Als je ambitie hebt om ondernemer te
worden en je hebt een goed plan, dan
kun je bij ons aankloppen om je plan te
presenteren ter toetsing van de haalbaarheid ervan en zo ja, om er een goed
businessplan van te maken.
De meer gevorderde ondernemer
Indien je als wat gevorderde starter met
je bedrijf dreigt vast te lopen, of anderszins steun nodig hebt, kun je bij ons terecht voor coaching om te proberen het
schip met de kop op de golven te houden.
De gevestigde ondernemer met groeiambities
Voor continuïteit van je onderneming heb
je groei nodig. Dat is lang niet altijd zo
simpel en het vergt innovativiteit en vaak
out-of-the-box denken, maar er is ook
kapitaal nodig om plannen te kunnen realiseren. Onze ervaren coaches kunnen je
helpen met reflecteren om de juiste keuzes te maken en om die keuzes te realiseren.

Om in de Kredietcoöperatie Veluwe mee te
kunnen doen, moet je lid worden, want samen zijn we sterk.

Werkwijze
Kredietcoöperatie Veluwe vindt, dat als je
een goede business case hebt, deze in principe ook gefinancierd zou kunnen worden.
Heel veel goede business ideeën mislukken
uiteindelijk helaas op het niet rond krijgen
van de financiering. Vaak zijn de financieringsaanvragen onvoldoende ingericht en onderbouwd. Een goede voorbereiding en onderbouwing van je financieringsaanvraag is
essentieel.
De kwaliteit van je financieringsaanvraag is
kritisch, want dit bepaalt of je plannen uiteindelijk in de praktijk gebracht kunnen worden. Bij je financieringsaanvraag zullen veelal
meerdere partijen betrokken worden in een

zogenaamde stapelfinanciering; bijvoorbeeld
investeerders, de bank, PPMOOST, crowdfunding en Kredietcoöperatie Veluwe. Dit maakt
het gecompliceerd.
Heb je als starter, beginnend ondernemer (< 5
jaar), of als gevestigd ondernemer een goede
business case? Dan kun je voor de financiering aankloppen bij Kredietcoöperatie Veluwe.
Onze coach gaat je, al naar gelang de uitwerkingsfase waarin je business case zich bevindt, begeleiden tot en met de uiteindelijke
totale financiering ervan. Het belang van jou
als ondernemer staat hierbij voorop. We helpen je om alle gewenste financiers erbij betrekken onder het motto:

Van idee tot portemonnee
Als de haalbaarheidstoets van je business
case positief uitvalt, moet het verder worden
uitgewerkt in een ondernemingsplan c.q. het
moet worden ingevoegd in je bestaande ondernemingsplan. Hiermee wordt ook de financieringsbehoefte duidelijk.
Nadat je ondernemingsplan klaar is, geeft
Kredietcoöperatie Veluwe een financieringsadvies. Onze kredietadviseurs beoordelen aan
de hand van je ondernemingsplan en de financieel-economische situatie van je onderneming of het plan financierbaar is. Zo ja, hoe
de financieringsstructuur eruit ziet, met andere woorden welke partijen erbij betrokken
moeten worden incl. eventueel Kredietcoöperatie Veluwe. Dit wordt vastgelegd in een gemotiveerd financieringsadvies.
Het financieringsadvies kun je gebruiken als
definitieve kredietaanvraag aan de betreffende financiers.
Indien Kredietcoöperatie Veluwe er als financier bij betrokken is, gaat de kredietaanvraag
door naar onze kredietbeoordeling, die een financieringsaanbod (onder voorwaarden) zal
doen. De overige betrokken financiers maken
uiteraard hun eigen afweging.
Je kosten voor de begeleiding door onze
coach van de totale kredietprocedure hangen
af van de status van je casus wanneer de Kredietcoöperatie Veluwe coach erbij betrokken
wordt.
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De kosten voor de verschillende fasen van
de financieringsaanvraagprocedure zijn:
1. Je idee moet nog uitgewerkt worden tot
een business case
Kosten: € 250, excl. BTW
2. Je businesscase moet nog (verder) in een
ondernemingsplan uitgewerkt worden of
moet in je bestaande ondernemingsplan
worden ingevoegd c.q. je ondernemingsplan moet worden aangepast.
Kosten: € 250, excl. BTW

Belangrijke gegevens:
1)

alleen als lid kun je gebruik maken van de
diensten van Kredietcoöperatie Veluwe.
Dus als je aanvraag voor de begeleiding van
de financieringsaanvraag is geaccepteerd,
dien je eerst lid te worden van Kredietcooperatie Veluwe.
Kosten:
a) inschrijfgeld € 125
b) contributie € 25 per jaar en wordt om
efficiency reden 5 jaar vooruit gefactureerd,
t.w. € 125
3. Voor je ondernemingsplan wordt een gec) elk lid is verplicht met minimaal 1 lemotiveerd financieringsadvies uitgebracht.
dencertificaat van € 1.000 deel te nemen in
Kosten: € 750, excl. BTW
het Eigen Vermogen van Kredietcoöperatie
4. De kredietverlening Kredietcoöperatie VeVeluwe. Op dit certificaat wordt afhankelijk
luwe incl. verplicht kredietadvies
van het resultaat jaarlijks dividend uitgeTotaal kosten, excl. BTW:
keerd. De ambitie is 3%. Hieraan kunnen
Hoofdsom lening
Advieskosten Verstrekkingskosten Totaal behandelkosten
echter geen rechten worden ontleend.
vast
% van de hoofdsom
Max
2) indien Kredietcoöperatie Veluwe (mede)
< € 25.000
€ 750
1,70%
€ 1.150,00
een lening aan je bedrijf verstrekt, dan is
€ 25.000 - € 50.000
€ 750
1,60%
€ 1.450,00
€ 50.000 - € 100.000
€ 750
1,40%
€ 1.950,00
gedurende de looptijd
€ 100,000 - € 150.000
€ 750
1,20%
€ 2.250,00
a) de begeleiding door een coach van Kre€ 150,000 - € 250,000
€ 750
1,00%
€ 2.750,00
dietcoöperatie Veluwe verplicht
Kosten: € 125 ex BTW per coaching be5. Eventuele notariskosten zijn voor rekening
zoek
kredietnemer
b) de periodieke verstrekking van je tussentijdse Balans en Resultaten aan het moNa elke fase kun je besluiten al dan niet door te
nitoringsystemen van Kredietcoöperatie
gaan.
Veluwe verplicht
Voor een begeleidingsaanvraag kun je op de KreKosten: Hieraan zijn geen kosten verbondietcoöperatie Veluwe website de betreffende
den
vragenlijst downloaden. Deze vragenlijst kun je
3) Kredietcoöperatie Veluwe financiert geen
per e-mail incl. de gevraagde bijlagen sturen
verliezen, levende have en verstrekt geen
naar
ongedekte leningen of ander risicodragend
info@copveluwe.nl
kapitaal. De berekende rente is marktconZodra de vragenlijst compleet is beantwoord,
form. Bij een verstrekte lening is de onderbeoordelen we of je begeleidingsaanvraag geacnemer verplicht om monitoring & coaching
cepteerd wordt en zo ja wat de procedure is
te aanvaarden.
Hiervoor neemt onze acceptatiemanager contact met je op.

Kredietcoöperatie Veluwe zorgt voor meer continuïteit en daarmee voor verlaging van het
risicoprofiel van ondernemingen: een voordeel voor zowel de kredietgever als voor de kredietnemer

Disclaimer: deze factsheet biedt een verkort overzicht van de belangrijkste diensten, kosten en voorwaarden van de Kredietcoöperatie Veluwe maar pretendeert niet volledig te zijn. Meer informatie kan verkregen worden via de website www.kcveluwe.nl Voor
al onze activiteiten gelden de Algemene Kredietvoorwaarden en Voorwaarden Coachen

