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Flexibele financiering, zonder poespas.



En het kan eigenlijk zo simpel zijn; financieren op basis van de 
waarde/courantheid van het zakelijk onroerend goed. 
Vandaar dat wij u kennis willen laten maken met het fenomeen; 

Inleiding

In de huidige economie staan de reguliere banken niet bepaald te 
springen om zakelijke hypotheken af te sluiten. Toch is het voor 
ondernemers, juist in deze tijd, belangrijk om vooruitstrevend te 
denken en daarbij is het kopen van vastgoed, of het vrijmaken van 
opgebouwde overwaarde een belangrijke overweging. 

Bij deze financieringsvorm bieden wij u een flexibele financiering, 
zonder poespas, gebaseerd op de waarde van het onderpand. 
In deze brochure wordt uitgelegd wat dit voor u inhoudt.

Bankvrij Zakelijk Vastgoed Financieren.

Wat is Bankvrij Zakelijk Vastgoed Financieren?

- U betaald een rente van gemiddeld 5,5% tot 8% rente per jaar 
 over de openstaande leensom.

 betaald.

- U als ondernemer brengt minimaal 25% eigen vermogen of 

- Tussentijds, kosteloos extra aflossen is bespreekbaar.

- Rente en aflossing wordt maandelijks op een vast moment 

 overwaarde van het  te financieren pand mee.

- Er is één investeerder van de geldnemer;

 wordt voorts gekeken naar de financiële situatie van uw 

- U leent maximaal 75% van de koopsom/vrije verkoopwaarde 

 als geldnemer kunt voldoen aan uw maandelijkse verplichtingen, 
 courantheid van het zakelijk onroerend goed. Om te bepalen of u 

 met alleen zakelijk vastgoed als onderpand.

 onderneming.

- De leensom is minimaal € 50.000,-- en maximaal € 500.000,-- 

 van het zakelijk onderpand. Leidend daarbij is de waarde/

Het aangaan van een zakelijke hypotheek kan recht toe recht aan 
zijn. U heeft het onderpand en een gedeelte eigen vermogen en wij 
bieden u een financiering bij 1 investeerder op basis van eerste 
Hypotheekrecht. 

Hieronder vindt u de uitgangspunten van Bankvrij Zakelijk Vastgoed 
Financieren:
- De financiering wordt uitsluitend gegeven op zakelijk onroerend 
 goed; geldnemer zal de financiering niet inzetten voor 
 privégebruik. 
- U geeft maximale zekerheid door het geven van recht van eerste 
 hypotheek, vastgelegd in een notariële akte van hypotheek 
 tussen investeerder en u als geldnemer.
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Zekerheden

Kosten

- De kosten voor het opmaken van de notariële akte van 
 hypotheek komen voor rekening van de geldnemer. 
- De geldnemer is BV Financieren eenmalig een percentage (2.5%) 
 van de leensom aan bemiddelingsfee verschuldigd. Dit bedrag 
 wordt bij aktepassering (van de hypotheekakte) bij u in rekening 
 gebracht.

- U tekent privé mee/u wordt met uw privévermogen aansprakelijk 

 geldlening.
 voor de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de 

De belangrijkste zekerheden die u als geldnemer afgeeft zijn:
- Het recht van eerste hypotheek, vastgelegd in een notariële 
 akte van hypotheek tussen u als geldnemer en de investeerder. 

 vastgelegd. Deze offerte dient ondertekend te worden door 
 zowel  geldnemer als investeerder.

 verzorgen van de hypotheekakte en deze de daarvoor 
 benodigde documenten ter beschikking stellen.

 notaris is een medewerker van BV Financieren aanwezig.

- BV Financieren zal daarna de notaris opdracht geven voor het 

- Bij het passeren van de hypotheekakte op het kantoor van de 

Welke rol speelt BV Financieren?

Doordat wij een laagdrempelige en persoonlijke aanpak van groot 
belang vinden, zullen we het traject op de volgende manier 
begeleiden;
- Geldnemer heeft een intake gesprek met een van de 
 medewerkers van BV Financieren. Tijdens dit gesprek kunt u 

 van het zakelijke onderpand, jaarcijfers van de onderneming, 

 aangeven wat uw financieringsaanvraag is en zal er bepaald 
 worden of deze past binnen het Bankvrij Zakelijk Vastgoed 

 database.
- BV Financieren zal de geldnemer screenen en vragen de nodige 

 Financieren. De aanvraag wordt vervolgens ingevoerd in onze 

 stukken aan te leveren, zoals bijvoorbeeld een taxatierapport 

 geselecteerde investeerder.

- Indien beide partijen akkoord zijn, zal BV Financieren een 
 offerte maken, waarin alle gemaakte afspraken worden 

 investeerder en geldnemer een match maken en de wensen 

 kopie legitimatiebewijs etc.

 van de geldnemer voorleggen aan de door BV Financieren 

- BV Financieren zal op basis van de aangeleverde gegevens van 

- Er zal (desgewenst) een kennismakingsgesprek plaatsvinden 
 tussen de investeerder en de geldnemer.
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- via het kantoor van Hypotheekcentrum Stadskanaal, zijn wij 

Hopelijk tot snel!

 telefonisch bereikbaar op: 06-18092744; en

Ook kunt u een mail sturen naar: info@bvfinancieren.nl
 telefonisch bereikbaar op: (0599) 650880.

Hoe kunt u als geldnemer deelnemen?

Wij nodigen u van harte uit om langs te komen voor een informatief 
kennismakingsgesprek. Bent u niet in de gelegenheid om ons 
kantoor aan de Oude Markt 26 te Stadskanaal te bezoeken? 

 06-24930223;
- onze backoffice-medewerkster, Petra Wagenaar Hummelinck, 

- onze adviseur, Henk Spreen, telefonisch bereikbaar op:

Dan komen wij graag bij u langs! Voor verdere informatie of het 
maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van deze brochure, zoals deze beschikbaar is gesteld 
door BV Financieren.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de 
informatie in deze brochure aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie in deze brochure is gratis zolang u deze informatie niet 
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie in 
deze brochure alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BV Financieren.nl is het niet toegestaan 
tekst, fotomateriaal of andere materialen uit deze brochure her te gebruiken. 

Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, 
vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BV Financieren.nl 
te mogen claimen of te veronderstellen.
BV Financieren.nl streeft naar een zo actueel mogelijke brochure. Mocht ondanks deze 
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze brochure onvolledig en of onjuist zijn, 
dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten in deze brochure worden aangeboden zonder enige vorm 
van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze 
materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande 
mededeling. 
Wijzigingen 
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van 
bvfinancieren.nl op onze website www.bvfinancieren.nl

Het intellectueel eigendom berust bij BV Financieren.nl.
Geen garantie op juistheid 
Indien van toepassing: 
Voor de prijzen/percentages die in deze brochure staan, geldt dat wij streven naar een zo 
zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen/percentages. 
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Adres:
Oude Markt 26
9501 VK Stadskanaal

Telefoonnummers: 
kantoor: (0599) 650 880
Henk: 06 - 249 302 23
Petra: 06 - 180 927 44

info@bvfinancieren.nl
www.bvfinancieren.nl


