
financieringswegwijzer

de geconsolideerde jaarrekeningen van
de afgelopen 2 jaar 
de meest recente IB aangifte van de
ondernemer (en eventuele partner) 
en indien aanwezig: prognose,
bedrijfsplan en of taxatie/offerte
investering. 

In een quickscan geven wij onze eerste
indruk op de financierbaarheid van de
aanvraag van jouw klant (max. 2 A4).
Hiervoor hebben wij het volgende nodig:

Meer duidelijkheid over de financier-
baarheid voordat er kosten worden
gemaakt? Denk aan een taxatie,
bedrijfsplan en prognose. Wij gaan met
jouw dossier in gesprek met onze
financieringspartners voor een inschatting.
Snel en zonder onnodige kosten krijgen we
een indicatieve term sheet. 

Wij hebben afspraken met alle grootbanken
en alternatieve geldverstrekkers. Daardoor
schakelen we snel over doorlooptijden,
tarieven en behandelingskosten. 

quickscan

haalbaarheidsonderzoek

financierings-apk
Het is belangrijk kritisch naar
rentelooptijden en rentetarieven te kijken.
En te weten wanneer de rentevast periode
vervalt. Met een financierings-apk lopen wij  
de zekerheden, voorwaarden en structuur
van de financiering na. In veel gevallen is
verbetering mogelijk!

helpdesk
Een korte financieringsvraag of casus? Wij
denken graag met je mee. Onze helpdesk is
bij het lidmaatschap inbegrepen. De eerste
15 minuten zijn gratis.

lease aanvraag
We vergelijken de tarieven en voorwaarden
van de diverse leasepartijen. Je hebt direct
voordeel van onze samenwerkingen met
leasemaatschappijen.

erkend financieringsadvies voor het mkb!



Marco Kastelein

Igo Galama

Gerrit van 't Veen 

Wij zijn je
 collega op afstand!

Philipsstraat 3 | 3833 LC Leusden 033 433 72 17 financieren@auxiliumadviesgroep.nl auxiliumadviesgroep.nl

(prijzen excl. btw | alleen voor leden Auxilium)

Quickscan Financieren                 

Haalbaarheidsonderzoek              

Uitwerken financieringsaanvraag                       maatwerk 

                                 (op basis van fixed fee + succes fee)     

Lease aanvraag  

Financierings-apk 

Helpdeskvragen 

Uurtarief voor leden

*geldt niet bij overnames

                  € 165

              vanaf € 775

 

    

 vanaf € 350

 eenmalig € 250

 eerste 15 minuten gratis

 € 165

tarieven Auxilium financieringsafdeling

uitwerken financieringsaanvraag
Voor we de kredietaanvraag uitwerken krijg je een
plan van aanpak, inclusief uren en kostenbegroting. 

Hoe ziet dit proces eruit?

Voorbespreking met geldverstrekkers 
Uitwisselen informatie 
Inzichtelijk maken bedrijfsmodel
Keuze uit aanbod geldverstrekkers 
Opstellen financieringsmemo
Aanbieding bij geldverstrekkers 
Beantwoorden vragen van geldverstrekkers
Evaluatie over ontvangen term sheets
Onderhandeling over voorwaarden & tarieven
Keuze geldverstrekker voor aanvragen offerte
Aanleveren informatie voor offerte & uitboeking

*


