Zakel ke
financiering voor
ondernemers
Ondersteun uw klant b het
ondernemen met een zakel ke
lening tot €350.000,-

CapitalBox voor
onze partners
Leningsfaciliteit:
€10.000 - €350.000
Loopt d:
1 – 36
maanden

Na acceptatie wordt de
lening binnen enkele
dagen volledig
uitgekeerd

Boetevr
vervroegd
aflossen
mogel k

Partner
voordelen

Er kan gevraagd worden om een
persoonl ke garantstelling, deze is vr
van onderpand en w vragen geen
zakel k zekerheden

Online
ingediend in 20
minuten

Aflossingsvorm:
Maandel ks
annuïtair

Vr bl vend en
transparant
voorstel

Vervolgaanvraag kan
afhankel k van de
loopt d, na twee
maanden of langer

Vr bl vende opnameterm n
van 1 maand

Geen business
plan nodig

Terugkoppeling
binnen een
werkdag

Exclusieve
partnerkorting
voor uw klant

Transparante
tarieven
Eenmalige afsluitkosten: 2,95% van de gehele lening (exclusief
partner korting)
Maandel kse rente: 0,5% - 1,9%, afhankel k van de toetsing en het
risicoprofiel

Financieringsdoelen &
mogel kheden
Voorraadfinanciering

Handelsfinanciering

Seizoensfinanciering

Investering in
bedr fsmiddelen

Overbrugging
kortstondig
liquiditeitstekort

Mix met bancaire
of alternatieve
financiering

Aanvulling op
rekening-courant

Aanvulling op
factoring

Voorfinanciering BTW

Inbreng op lease

Minimale
voorwaarden
De jaaromzet bedraagt minimaal €200.000,KVK-registratie en Nederlandse zakel ke
bankrekening
Het bedr f dient te z n gevestigd in Nederland en
minimaal 24 maanden actief
Geen faillissementen of insolventie in de afgelopen 24
maanden
Geen openstaande claims
De DGA’s z n woonachtig in Nederland

Benodigde
documentatie
Documenten bij aanvragen tot €50.000:
Kolommenbalans of tussentijdse cijfers van het huidige jaar
Transactieoverzicht van de laatste 12 maanden in .CSV of.
TXT of .TAB bestandstype (van alle zakelijke
bankrekeningen)
Een dagafschrift of schermafbeelding van de gevraagde
zakelijke bankrekening(en) met daarop het saldo, de
datum, het bankrekeningnummer en de tenaamstelling
IB aangifte van de ondernemer in verband met persoonlijke
garantstelling
Is de aanvraag hoger dan €50.000 dan vragen wij
daarnaast om:
Definitieve jaarrekening over het laatste volledige jaar
Btw-aangiften van de laatste 4 volledige kwartalen

Voor meer informatie,
neem contact op met uw
accountmanager of k k op:
https://partner.capitalbox.nl

