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CapitalBox staat voor goede service, snelheid en transparantie. 

Deskundige kredietspecialisten en een innovatief financieringsplatform stellen 

ons in staat om snel beslissingen te nemen en binnen 1 werkdag 

terugkoppeling te geven op een aanvraag. Na een goedkeuring, kan de 

ondernemer vrijwel direct over de lening beschikken.

Het Nederlandse team (eind 2020 samengevoegd met Spotcap NL) is gevestigd in 

Amsterdam en bestaat uit ongeveer 30 professionals. Daarnaast is CapitalBox 

ook op internationaal niveau actief met kantoren in Helsinki, Kopenhagen, 

Liverpool, Stockholm en Vilnius. 

CapitalBox is een alternatieve financier (ook wel non-bancaire) en we financieren 

vanaf eigen balans.

Over ons



Ons aanbod



Ons aanbod

Leningfaciliteit €10.000 – €350.000

Looptijd Maximaal 36 maanden

Rente 0,5% - 1,5% per maand

Voordelen Wij vragen geen zakelijke zekerheden

Aanvraag proces geheel online, binnen 

1 werkdag geregeld

Geen business plan of prognose nodig

Boetevrij vervroegd aflossen en 

verlengen of verhogen na enkele 

maanden al mogelijk



Wij zijn er voor de gevestigde ondernemer.

Ondernemers die langer dan 24 maanden actief zijn. 

De financieringsbehoeftes waarvoor 

ondernemers bij ons komen:

 Verruiming van het werkkapitaal

 Groeiambitie

 Voorraad inkopen

 Seizoensaanvulling

 Verbouwing van een bedrijfspand

 Investering in bedrijfsmiddelen

 Onverwachte kosten

Voor wie en waarvoor?



 Transactieoverzicht van de laatste 52 maanden

 Een recent dagafschrift of een printscreen van de 

zakelijke bankrekening(en), met daarop de datum, het 

actuele banksaldo, de tenaamstelling en het IBAN-

nummer

 Kolommenbalans 2020 of (concept) jaarrekening 2020

 Aangifte inkomstenbelasting 2019

Bij een bedrag van €50.000 of hoger vragen wij 

daarnaast om:

 De definitieve jaarrekening 2019

 De aangiften omzetbelasting van de laatste vier 

volledige kwartalen

 Jaaromzet bedraagt minimaal €200.000

 KVK-registratie

 Nederlandse zakelijke bankrekening

 Bedrijf dient minimaal 24 maanden actief te zijn

 Geen openstaande claims 

 Alle eigenaren wonen in Nederland

Minimale 

voorwaarden

Benodigde 

documentatie



Partners



Ons aanbod voor 

financieel adviseurs

 Gemakkelijk online aanvraag proces via uw eigen Partner 

Portal 

 Vast contactpersoon voor hulp en begeleiding bij aanvragen

 Geen businessplan of forcecast van uw klant nodig

 Partners ontvangen een vrijblijvend aanbod binnen 1 werkdag

 Exclusieve partnerkorting
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Dank voor uw aandacht!

Vragen?


