BINGHAM SCHIEDAM KIEST VOOR
RABOBANK ALS HANDELSPARTNER
lening omzetten in een bancaire financiering
met uitbreiding om onze gestage groei te
ondersteunen. Hier in de haven moeten we
binnen twee uur leveren aan onze klanten,
anders gaan ze naar een concurrent. Dat
houdt in dat we veel voorraad hebben en
het is moeilijk om 100% pure financiering op
voorraad te krijgen.’

Wim Pessers en Ruud Gevers (Credion)

Bingham Schiedam in de Rotterdamse
haven is een ‘wereldberoemde’
internationale leverancier/groothandel
van producten voor Shipchandlers in
de scheepvaart en voor de bouw en
steigerbouw. Het bedrijf bestaat sinds
1871 en werd groot met de zeilmakerij
en kleinschalige handel. Onder het
oudere publiek zijn ze vooral bekend
als leverancier van vlaggen. Na 15 jaar
verlegde Bingham Schiedam de focus
naar de handel. Het bedrijf heeft alle
standaardproducten op voorraad en
produceert zelf maatwerkproducten op
bestelling.
Credion adviseur Ruud Gevers van Credion
Zuid-Hollandse Eilanden en Wim Pessers
van Bingham Schiedam kennen elkaar al
jaren. Wim herinnert zich nog het bezoekje
van Ruud als zwarte piet aan het bedrijf
als acquisitie actie van de bank waar Ruud
toen nog werkte. ‘Vanwege de goede relatie
heb ik bij Ruud aangeklopt, omdat ik een
oplossing zocht voor een financiering die
ik had lopen bij de informal investor van
mijn pand. Tegenwoordig is het populair
om regelingen te treffen met informals,
maar daarvoor betaal je twee keer zoveel
als bij de bank. Ik wilde mijn eigen dure

Ruud vertelt: ‘Ik heb de huisbankier en de
Rabobank benaderd met de vraag of de
financiering van de informal overgenomen
en uitgebreid kon worden. Daarnaast
heb ik aangegeven dat er ook gekeken
moest worden naar Staatsgarantie.
Een staatsgegarandeerde lening geeft
banken de mogelijkheid om een lening
te verstrekken onder garantiestelling
van de Staat. Dat is met name ideaal als
de ondernemer onvoldoende bancaire
zekerheden kan bieden, maar in dit geval
bood de combinatie van de Staatsgarantie
en de hoge voorraad uitkomst. Wat ik
mooi vind, is dat er tegenwoordig veel
alternatieve financieringsvormen worden
afgesloten, maar hier bleek de traditionele
financieringsvorm bij de bank de best
passende oplossing.’
Wim is zeer tevreden met het resultaat. ‘Alle
lof voor Ruud en voor de accountmanager
van de Rabobank. Beide zijn zeer alert
en meedenkend in creatieve oplossingen.
Niet alleen heb ik de informal afgekocht,
maar ook hebben we nu een flexibelere
financiering om voorraden te financieren.
Onze producten worden als partij bij
producenten in het Verre Oosten besteld en
worden pas vervoerd als de container vol is.
Het transport duurt minimaal vier weken,
bestellingen moeten aanbetaald worden en
daarna liggen de producten op voorraad bij
ons. Een kapitaalintensief proces. Waar vind
je dan een financier die met je meegroeit?
Gelukkig kwam Credion met de juiste
oplossing.’

Credion Agrarisch Team:
- Agrarisch Team (Noord) 0592 - 82 00 02
- Agrarisch Team (Zuid) 085 - 902 02 18
Credion Ship Finance
- Heerenveen
0513 - 65 68 76
Credion MKB-vestigingen
- Almelo		
0546 - 54 91 04
- Alphen a/d Rijn
088 - 440 66 55
- Amersfoort
030 - 303 55 44
- Amsterdam (MTH)
020 - 341 33 59
- Amsterdam (N&VB)
020 - 560 89 80
- Apeldoorn
055 - 303 00 09
- Arnhem
0488 - 72 59 05
- Assen 		
0592 - 82 00 02
- Beek (Limburg)
085 - 489 10 10
- Breda		
0165 - 54 44 43
- Brunssum
085 - 489 10 10
- Culemborg
0345 - 63 82 00
- Den Haag		
070 - 314 24 29
- Den Helder
0228 - 87 00 55
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- Deventer 		
- Drechtsteden
- Eemsmond
- Eindhoven
- Geldrop		
- Genemuiden
- Giessen		
- Goes		
- Gooi 		
- Groningen
- Gouda		
- Haarlem		
- Hardinxveld-Giessendam
- Heerenveen
- Heerhugowaard
- Heesch		
- Helmond		
- Hilversum
- Hoofddorp
- Leiden		
- Lelystad		
- Maasdijk		

Nieuwe website
Credion heeft een nieuwe website!
Ondernemers kunnen nu nog sneller in
contact komen met de dichtstbijzijnde
adviseur in uw regio. Door toepassing van
de nieuwste technieken en overzichtelijk
weergeven wat wij voor de ondernemer
kunnen betekenen, hebben wij als doel om
nog meer MKB ondernemers te voorzien van
de meest optimale financieringsoplossing
voor zijn/haar onderneming. Op deze manier
kunnen zij doorgaan met datgene waar zij
goed in zijn: ondernemen!

Gezocht: ondernemende
senior adviseur MKB kredieten
Credion groeit! Door de toenemende vraag
in de markt zijn wij voor verschillende
regio’s op zoek naar ondernemende zakelijke
kredietadviseurs. Onze adviseur voelt zich al
jaren ondernemer en kan lezen en schrijven
met ondernemers. Hij/zij heeft een zakelijk
netwerk in de regio, is een commerciële
sterke persoonlijkheid en heeft als drijfveer
dat hij/zij er alles aan doet om de klant zijn
doelstelling te laten behalen. Interesse? Neem
contact op met Jacob Nammensma (Credion
Associatie) telefonisch op (0513) 65 68 77 of
per e-mail naar vacature@credion.nl.

Factoring: oplossing
voor debiteurenbeheer
MKB ondernemers zien dat hun facturen
aan grote bedrijven sneller worden betaald.
Een rekening van een klein bedrijf aan een
grote onderneming werd in het afgelopen
kwartaal na gemiddeld 41,5 dagen voldaan
(Bron: Graydon). Een manier om van alle
incassozorgen/debiteurenbeheer af te zijn is
te kiezen voor factoring. Factoring verruimt
het werkkapitaal van uw onderneming.
De factormaatschappij betaalt namelijk
alle goedgekeurde vorderingen aan de
ondernemer, zodat deze direct over de
financiële middelen kan beschikken. Credion
vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn.

0570 - 24 40 18
078 - 622 11 31
0596 - 79 20 02
040 - 287 04 80
040 - 720 04 00
038 - 303 03 80
088 - 004 98 00
0113 - 25 33 11
0646 - 41 03 61
050 - 820 09 20
085 - 273 22 10
023 - 530 04 40
088 - 004 98 00
088 - 273 33 41
072 - 303 00 01
0412 - 45 90 04
085 - 902 02 18
035 - 623 77 88
0252 - 74 41 00
071 - 301 60 16
088 - 141 47 99
0174 - 51 66 05

- Nieuwegein
- Nijmegen		
- Oldenzaal		
- Oud-Beijerland
- Ridderkerk
- Roermond		
- Roosendaal
- Rotterdam
- Rotterdam (KvO)
- Snelrewaard
- Texel		
- Tilburg		
- Uitgeest		
- Utrecht		
- Valkenswaard
- Waterland
- Woerden		
- Zaltbommel
- Zetten		
- Zwaagdijk
- Zwolle 		
- Zwolle (Van Roijensingel)

030 - 303 55 44
024 - 696 37 73
0541 - 29 72 49
088 - 133 73 10
088 - 440 66 55
064 - 671 39 55
0165 - 54 44 43
010 - 313 05 77
010 - 741 05 32
085 - 273 22 10
0299 - 40 57 56
013 - 750 40 00
0229 - 40 57 56
030 - 658 68 17
040 - 201 45 17
0299 - 40 57 56
085 - 273 22 10
088 - 900 53 53
0488 - 72 59 05
0228 - 87 00 55
038 - 760 00 85
038 - 851 53 40
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OPLOSSING VOOR
FINANCIERINGSVRAAGSTUKKEN
Als ondernemer bent u altijd op zoek naar
de beste financieringsoplossing voor uw
bedrijf. Maar waar is deze te vinden en
hoe is dat te regelen? Financieringsvragen
waar wij als Credion organisatie regelmatig
mee te maken hebben. Om een en ander te
realiseren is ten eerste een goede voorbereiding
wenselijk. Naast het maken van een goede
kredietrapportage, is ook kennis van de
verschillende financieringsproducten wenselijk.
Niet elke financieringsvorm is namelijk geschikt
voor elk bedrijf. De ene financiering is de
ander niet. Credion helpt u graag met uw
financieringsvragen.

CREDION GEBRUIKT GUNSTIGE STIMULERINGSREGELING
VOOR AANKOOP PAND VAN RIEL BETONWAREN
Van Riel Betonwaren uit Uden is specialist
in prefabbeton. Het bedrijf produceert van A
tot Z in eigen huis en maakt producten voor
heel bouwend Nederland. Van lateien, dorpels
en afdekbanden tot bordessen, balkons en
buitenkeukens. Credion adviseur Paul van Tuijl
en Barend Stephan, eigenaar van Van Riel
Betonwaren, zijn oude bekenden van elkaar.

Paul van Tuijl (Credion) en Barend Stephan

Vanuit zijn functie als accountmanager bij de Rabobank hielp Paul
Barend vijf jaar geleden bij het financieren van de overname van
het bedrijf. Toen Paul op 1 januari 2017 voor zichzelf begon en zich
bij Credion aansloot, besloot hij bij Van Riel op bezoek te gaan. ‘Ik
wist dat er plannen waren om het pand na vijf jaar te kopen,’ vertelt
Paul. ‘Die plannen waren inderdaad actueel geworden. Omdat de
samenwerking altijd zo goed was bevallen, vroeg Barend me om te
kijken naar de financieringsmogelijkheden van het pand.’
Barend vindt het regelen van de financiering een noodzakelijk
kwaad. ‘Ik wil me bezighouden met mijn werk en niet met dit soort
zaken. Het was voor mij een logische keuze om met Paul in zee te

gaan. Als het goed voelt, dan is het goed. Het mooie van Paul is dat
hij recht voor z’n raap is en er niet omheen draait. Daarnaast vind ik
zijn snelheid van werken heel prettig. Als er vragen worden gesteld,
dan komen er snel antwoorden.
Fijne samenwerking
Het schakelen en de flexibele opstelling zorgen voor een fijne
samenwerking. Daarnaast heb ik alles uit handen gegeven aan
Paul. Ik heb écht niks gedaan. Hij wilde het regelen, het vertrouwen
is er, en ja, dat vind ik handig!’
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CREDION GEBRUIKT GUNSTIGE STIMULERINGSREGELING
VOOR AANKOOP PAND VAN RIEL BETONWAREN

‘Barend had de lopende financiering
voor de overname nagenoeg afgelost,’
vertelt Paul. ‘Hij wilde dat ik bij een
aantal banken zou kijken naar de
financieringsmogelijkheden voor zijn
pand. Ik heb dus een financieringsvoorstel
geschreven waarin ik prognoses heb
meegenomen. Dat voorstel heb ik bij drie
banken voorgelegd. De gesprekken met de
accountmanagers van ING, ABN Amro en de
Rabobank heb ik vervolgens alleen gevoerd,
na een fiat van Barend, zodat hij gewoon
kon doorwerken.’
Alles uit de kast gehaald
Huisbankier Rabobank stond op pole
position vertelt Paul. De opvolger
van Paul vertelde dat ze alles uit de
kast hadden gehaald; óók de speciale
overheidsregelingen. De TLTRO-regeling

(Targeted Long-Term Refinancing
Operations-regeling) zou uiteindelijk een
belangrijke rol gaan spelen. Dit is een
stimuleringsregeling van de Europese
Centrale Bank, waarbij de bank een korting
krijgt op de rente, die vervolgens weer
wordt doorgespeeld naar de klant. Bij de
Rabobank was bekend dat Credion altijd
meerdere partijen benadert en dat zorgde
ervoor dat het hele team op zoek ging naar
de best passende deal.
Vergelijken
‘Het voordeel van Credion is dat je
meerdere offertes met elkaar kunt
vergelijken,’ vertelt Paul. ‘Van Riel
heeft een goede betalingscapaciteit en
vermogenspositie. Het pand moest wel
grotendeels gefinancierd worden. Dat is
een uitdaging. De klant had een bestaande

borgstelling in privé. We hebben de
financiering fors uitgebreid en tevens de
borg kunnen verlagen. Dit is een mooie
prestatie. Daarmee hebben we ook
privé voor de ondernemer gezorgd. Die
borgstelling is vaak heel belangrijk voor
ondernemers. Zoiets valt niet in geld uit
te drukken, maar gevoelsmatig is het heel
belangrijk.’

J. Wetsteijn Beheer BV uit Dordrecht
is een familiebedrijf dat met haar
werkmaatschappij kansspelautomaten
exploiteert in horecagelegenheden.
Het bedrijf heeft een pittige tijd achter
de rug sinds de invoering van de wet
op kansspelbelasting, maar timmert
ondertussen hard aan de weg met een
open blik richting de toekomst.

Plussen en minnen
‘Paul geeft mij het gevoel dat ik eindelijk
een keer een bankier naast me heb zitten in
plaats van tegenover me,’ zegt Barend. ‘Hij
kan exact doorgronden waar de quick wins
zitten en zorgde ervoor dat ik de offertes
niet tot in detail hoefde door te lezen. Paul
zette de plussen en minnen in een Excel
en op basis daarvan heb ik een keuze
gemaakt en getekend.’

Petra Lichtenberg, adviseur bij Credion
Rotterdam-Rijnmond KVO, kent Dennis
Wetsteijn nog vanuit ING-tijd. ‘Via LinkedIn
hebben we altijd contact gehouden en
op een dag belde ik Dennis om te vragen
hoe de zaken ervoor stonden.’ Dennis vult
aan: ‘Het toeval wil dat een bevriende
zakenrelatie me net verteld had dat hij
zeven horecapanden wilde verkopen. Hij zei
dat als ik de financiering rond kreeg, ik het
recht op eerste koop had. Voor mij was het
de eerste keer dat ik overwoog om panden
te kopen. Normaal plaats ik automaten en
nemen wij de service voor onze rekening
tegen een bepaalde vergoeding. Het is voor
mij een stuk aantrekkelijker om een pand te
bezitten en dat zelf te exploiteren, omdat het

CREDION EN FAMED SLUITEN
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
de zorgaanbieders correcte en begrijpelijke
nota’s naar zorgconsumenten. Voor
deze zorgconsumenten levert Famed
verschillende services bij vragen over en de
betalingen van een nota. Indien gewenst
neemt Famed het debiteurenrisico van de
zorgaanbieder over. De zorgaanbieder heeft
daarbij altijd inzicht in zijn/haar financiële
administratie.
CEO Bart Hogendoorn en CFO Sascha Pistora

Credion en Famed werken sinds
november 2017 samen. Famed heeft
een intensief contact met haar
klanten. Daarbij komt zij vaak
zorgaanbieders tegen met een
financieringsvraagstuk. Credion
is de specialist in het regelen van
bedrijfsfinancieringen. Credion
komt vaak klanten in de zorg
tegen waarbij de dienstverlening
van Famed deze klanten kan
ontzorgen. Daarom kijken Famed
en Credion uit naar een
professionele samenwerking.

Famed is sinds 1988 financieel
dienstverlener in de zorgsector. Als
specialist in het administreren, factureren
en innen van declaraties neemt Famed
de tijdrovende zorg over de financiële
administratie van zorgaanbieders uit
handen. Dit doen wij door aangeleverde
declaraties van de zorgaanbieder te
controleren, voor te financieren en te
declareren bij de zorgverzekeraars.
Famed verstuurt en int daarnaast namens
Credo - Jaargang 17 | nummer 3 | 2017

Famed
4.600 zorgaanbieders zijn klant zoals
medisch specialisten, tandartsen,
fysiotherapeuten, opticiens en
apothekers.
7 miljoen nota’s aan zorgconsumenten
per jaar met een waarde van € 500
miljoen.
45 miljoen declaraties met een
waarde van ruim € 1 miljard wordt
gedeclareerd bij de zorgverzekeraars.
Van alle factoringmaatschappijen
in de zorg is Famed het langst
zowel ISO 9001 als NEN 7510
gecertificeerd. Privacy, kwaliteit en
informatiebeveiliging zijn bij ons de
standaard en het uitgangspunt bij de
alledaagse bedrijfsvoering.
Zorgaanbieders geven de
dienstverlening een 7,9 en zeggen dat
de dienstverlening kwalitatief, stabiel
en deskundig is.
150 enthousiaste medewerkers.
Famed wil een centrale en onafhankelijke
rol spelen bij het realiseren van de
maatschappelijke doelstelling in de
zorgsector, namelijk: het optimaliseren van

CREDION ROTTERDAM-RIJNMOND KVO HELPT KANSSPELAUTOMATEN
EXPLOITANT RAZENDSNEL AAN FINANCIERING
gemakkelijker is om kansspelautomaten op
zo’n locatie te plaatsen.’
Bancaire financiering
Dennis vertelt: ‘Ik had al contact gezocht
met mijn huisbankier. Helaas vond de bank
de concentratie horecapanden te hoog en
werd de financieringsaanvraag na drie
maanden wachten afgewezen.’
‘Dennis klopte bij mij aan met de vraag of
ik hem kon helpen door een aantal andere
partijen vanuit Credion te benaderen,’ blikt
Petra terug. ‘Ik ben bekend met de branche
en met het bedrijf. Daarnaast heb ik veel
ervaring als het gaat om de werkwijze
en procedures van banken. Regelmatig
worden binnen Credion alternatieve
financieringsbronnen aangeboord, maar in
het geval van deze case was een bancaire
financiering passender.’
Mooie uitdaging
Dennis was zeer tevreden met de goed
onderbouwde prospectus die Petra heeft
gemaakt en die vervolgens naar vijf
partijen is gestuurd. ‘Niet alle partijen
reageerden enthousiast. Rob Reedijk van

de Rabobank Rotterdam had slechts een
paar aanvullende vragen die beantwoord
moesten worden.’ De aanvraag had een
Loan to Value van 36% (financiering
ten opzichte van de marktwaarde) en
is halverwege de maand juli ingediend.
De Rabobank vroeg wanneer de zaak
rond moest zijn. Serieus doch sceptisch
antwoordden Petra en Dennis: 1 augustus
2017. ‘Een mooie uitdaging’, concludeerde
de Rabobank op een vrijdagmiddag. En
ze voegden de daad bij het woord. Binnen
twee weken zette Dennis zijn handtekening
onder het contract.
Persoonlijk, korte lijnen en snel
‘Het contact met Petra was fantastisch,’
zegt Dennis. ‘Persoonlijk, korte lijnen en
snel schakelen. Wat ik daarnaast écht heel
leuk vond, was de uitnodiging die ik ontving
voor de Masterclass Vastgoed die Credion
organiseerde. Ik heb nieuwe inzichten
opgedaan, nieuwtjes gehoord en vond het
een erg fijne aanvulling op het traject dat ik
kort daarvoor met Petra had afgerond.’

de betaalbaarheid, toegankelijkheid én de
kwaliteit van de zorg.
Trends
Famed ziet en verwacht steeds meer
praktijkovernames in de zorg. Deze
praktijken worden steeds vaker
overgenomen door ketens of gaan op in
gezondsheidscentra. De traditionele praktijk
aan huis verdwijnt langzaamaan. Voor
deze overnames kan de financiering een
vraagstuk vormen. Famed ziet daarnaast
dat in geestelijke gezondsheidszorg en in
de medisch specialistische zorg steeds meer
innovatieve concepten ontstaan waarbij de
financiering een vraagstuk is.
Sterke partner in de zorg
De regelgeving in de zorg verandert continu.
Famed is op de hoogte van ontwikkelingen
van de Autoriteit Persoonsgegevens,
Nederlandse Zorgautoriteit en de Overheid.
In het speelveld van de zorgaanbieders
zitten spelers zoals brancheorganisaties,
banken, Vecozo, Vektis, Zorgverzekeraars
en Zorgverzekeraars Nederland. Met al
deze partijen heeft Famed goede relaties.
Zorgaanbieders kunnen bij Famed snel
en foutloos hun declaraties indienen door
koppelingen met meer dan 100 medische
softwarepakketten. Door al deze relaties
en koppelingen is Famed de partner met
kennissen van zaken in de zorg.
Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op het
dichtstbijzijnde Credion kantoor of kijk op
www.famed.nl.

‘HELAAS VOND DE BANK
DE CONCENTRATIE
HORECAPANDEN TE
HOOG EN WERD DE
FINANCIERINGSAANVRAAG
NA DRIE MAANDEN
WACHTEN AFGEWEZEN.’

Dennis Wetsteijn en Petra Lichtenberg (Credion)

CREDION
ONTWIKKELINGEN
De ontwikkelingen binnen
Credion staan niet stil. Inmiddels
is Credion uitgegroeid naar een
keten van ruim 62 over het land
verspreide vestigingen, die over
ruim 60 verschillende bronnen
van geld beschikken.

Veel van onze klanten zijn ambitieuzer
dan hun bank wil financieren. Echter, door
de verschillende vormen van alternatief
financieren en het niet beschikken over
voldoende kennis over de verschillende
producten, wordt het voor de ondernemer
niet makkelijk om een juiste keus te maken.
Credion kan hier uitkomst bieden. Met
landelijk 104 onafhankelijke adviseurs, is
er altijd een adviseur bij u in de buurt om
u hierin te adviseren. De ene financiering
is de andere niet. Door toegang tot zoveel
verschillende bronnen van geld gaan wij
op zoek naar de meest optimale deal welke
past bij uw ambities en mogelijkheden.

Daarnaast kunt u als ondernemer nog
sneller in contact komen met de voor
u dichtstbijzijnde adviseur voor al uw
financieringsvraagstukken.
Benieuwd? Kijk eens op www.credion.nl.
Nieuwe vestigingen
Om het MKB nog meer te kunnen adviseren
bij het aantrekken en optimaliseren van
hun financiering, is het aantal vestigingen
van Credion per 1 november 2017
uitgebreid tot een totaal van 62. Naast de
reeds bestaande vestigingen is Credion
vanaf heden tevens gevestigd in Gouda,
Oudewater, Zaanstreek en Friesland-Zuid.

Nieuwe website
Onlangs hebben wij onze nieuwe website
gelanceerd. De site is totaal vernieuwd
door middel van de nieuwste techniek.
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CREDION GEBRUIKT GUNSTIGE STIMULERINGSREGELING
VOOR AANKOOP PAND VAN RIEL BETONWAREN

‘Barend had de lopende financiering
voor de overname nagenoeg afgelost,’
vertelt Paul. ‘Hij wilde dat ik bij een
aantal banken zou kijken naar de
financieringsmogelijkheden voor zijn
pand. Ik heb dus een financieringsvoorstel
geschreven waarin ik prognoses heb
meegenomen. Dat voorstel heb ik bij drie
banken voorgelegd. De gesprekken met de
accountmanagers van ING, ABN Amro en de
Rabobank heb ik vervolgens alleen gevoerd,
na een fiat van Barend, zodat hij gewoon
kon doorwerken.’
Alles uit de kast gehaald
Huisbankier Rabobank stond op pole
position vertelt Paul. De opvolger
van Paul vertelde dat ze alles uit de
kast hadden gehaald; óók de speciale
overheidsregelingen. De TLTRO-regeling

(Targeted Long-Term Refinancing
Operations-regeling) zou uiteindelijk een
belangrijke rol gaan spelen. Dit is een
stimuleringsregeling van de Europese
Centrale Bank, waarbij de bank een korting
krijgt op de rente, die vervolgens weer
wordt doorgespeeld naar de klant. Bij de
Rabobank was bekend dat Credion altijd
meerdere partijen benadert en dat zorgde
ervoor dat het hele team op zoek ging naar
de best passende deal.
Vergelijken
‘Het voordeel van Credion is dat je
meerdere offertes met elkaar kunt
vergelijken,’ vertelt Paul. ‘Van Riel
heeft een goede betalingscapaciteit en
vermogenspositie. Het pand moest wel
grotendeels gefinancierd worden. Dat is
een uitdaging. De klant had een bestaande

borgstelling in privé. We hebben de
financiering fors uitgebreid en tevens de
borg kunnen verlagen. Dit is een mooie
prestatie. Daarmee hebben we ook
privé voor de ondernemer gezorgd. Die
borgstelling is vaak heel belangrijk voor
ondernemers. Zoiets valt niet in geld uit
te drukken, maar gevoelsmatig is het heel
belangrijk.’

J. Wetsteijn Beheer BV uit Dordrecht
is een familiebedrijf dat met haar
werkmaatschappij kansspelautomaten
exploiteert in horecagelegenheden.
Het bedrijf heeft een pittige tijd achter
de rug sinds de invoering van de wet
op kansspelbelasting, maar timmert
ondertussen hard aan de weg met een
open blik richting de toekomst.

Plussen en minnen
‘Paul geeft mij het gevoel dat ik eindelijk
een keer een bankier naast me heb zitten in
plaats van tegenover me,’ zegt Barend. ‘Hij
kan exact doorgronden waar de quick wins
zitten en zorgde ervoor dat ik de offertes
niet tot in detail hoefde door te lezen. Paul
zette de plussen en minnen in een Excel
en op basis daarvan heb ik een keuze
gemaakt en getekend.’

Petra Lichtenberg, adviseur bij Credion
Rotterdam-Rijnmond KVO, kent Dennis
Wetsteijn nog vanuit ING-tijd. ‘Via LinkedIn
hebben we altijd contact gehouden en
op een dag belde ik Dennis om te vragen
hoe de zaken ervoor stonden.’ Dennis vult
aan: ‘Het toeval wil dat een bevriende
zakenrelatie me net verteld had dat hij
zeven horecapanden wilde verkopen. Hij zei
dat als ik de financiering rond kreeg, ik het
recht op eerste koop had. Voor mij was het
de eerste keer dat ik overwoog om panden
te kopen. Normaal plaats ik automaten en
nemen wij de service voor onze rekening
tegen een bepaalde vergoeding. Het is voor
mij een stuk aantrekkelijker om een pand te
bezitten en dat zelf te exploiteren, omdat het

CREDION EN FAMED SLUITEN
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
de zorgaanbieders correcte en begrijpelijke
nota’s naar zorgconsumenten. Voor
deze zorgconsumenten levert Famed
verschillende services bij vragen over en de
betalingen van een nota. Indien gewenst
neemt Famed het debiteurenrisico van de
zorgaanbieder over. De zorgaanbieder heeft
daarbij altijd inzicht in zijn/haar financiële
administratie.
CEO Bart Hogendoorn en CFO Sascha Pistora

Credion en Famed werken sinds
november 2017 samen. Famed heeft
een intensief contact met haar
klanten. Daarbij komt zij vaak
zorgaanbieders tegen met een
financieringsvraagstuk. Credion
is de specialist in het regelen van
bedrijfsfinancieringen. Credion
komt vaak klanten in de zorg
tegen waarbij de dienstverlening
van Famed deze klanten kan
ontzorgen. Daarom kijken Famed
en Credion uit naar een
professionele samenwerking.

Famed is sinds 1988 financieel
dienstverlener in de zorgsector. Als
specialist in het administreren, factureren
en innen van declaraties neemt Famed
de tijdrovende zorg over de financiële
administratie van zorgaanbieders uit
handen. Dit doen wij door aangeleverde
declaraties van de zorgaanbieder te
controleren, voor te financieren en te
declareren bij de zorgverzekeraars.
Famed verstuurt en int daarnaast namens
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Famed
4.600 zorgaanbieders zijn klant zoals
medisch specialisten, tandartsen,
fysiotherapeuten, opticiens en
apothekers.
7 miljoen nota’s aan zorgconsumenten
per jaar met een waarde van € 500
miljoen.
45 miljoen declaraties met een
waarde van ruim € 1 miljard wordt
gedeclareerd bij de zorgverzekeraars.
Van alle factoringmaatschappijen
in de zorg is Famed het langst
zowel ISO 9001 als NEN 7510
gecertificeerd. Privacy, kwaliteit en
informatiebeveiliging zijn bij ons de
standaard en het uitgangspunt bij de
alledaagse bedrijfsvoering.
Zorgaanbieders geven de
dienstverlening een 7,9 en zeggen dat
de dienstverlening kwalitatief, stabiel
en deskundig is.
150 enthousiaste medewerkers.
Famed wil een centrale en onafhankelijke
rol spelen bij het realiseren van de
maatschappelijke doelstelling in de
zorgsector, namelijk: het optimaliseren van

CREDION ROTTERDAM-RIJNMOND KVO HELPT KANSSPELAUTOMATEN
EXPLOITANT RAZENDSNEL AAN FINANCIERING
gemakkelijker is om kansspelautomaten op
zo’n locatie te plaatsen.’
Bancaire financiering
Dennis vertelt: ‘Ik had al contact gezocht
met mijn huisbankier. Helaas vond de bank
de concentratie horecapanden te hoog en
werd de financieringsaanvraag na drie
maanden wachten afgewezen.’
‘Dennis klopte bij mij aan met de vraag of
ik hem kon helpen door een aantal andere
partijen vanuit Credion te benaderen,’ blikt
Petra terug. ‘Ik ben bekend met de branche
en met het bedrijf. Daarnaast heb ik veel
ervaring als het gaat om de werkwijze
en procedures van banken. Regelmatig
worden binnen Credion alternatieve
financieringsbronnen aangeboord, maar in
het geval van deze case was een bancaire
financiering passender.’
Mooie uitdaging
Dennis was zeer tevreden met de goed
onderbouwde prospectus die Petra heeft
gemaakt en die vervolgens naar vijf
partijen is gestuurd. ‘Niet alle partijen
reageerden enthousiast. Rob Reedijk van

de Rabobank Rotterdam had slechts een
paar aanvullende vragen die beantwoord
moesten worden.’ De aanvraag had een
Loan to Value van 36% (financiering
ten opzichte van de marktwaarde) en
is halverwege de maand juli ingediend.
De Rabobank vroeg wanneer de zaak
rond moest zijn. Serieus doch sceptisch
antwoordden Petra en Dennis: 1 augustus
2017. ‘Een mooie uitdaging’, concludeerde
de Rabobank op een vrijdagmiddag. En
ze voegden de daad bij het woord. Binnen
twee weken zette Dennis zijn handtekening
onder het contract.
Persoonlijk, korte lijnen en snel
‘Het contact met Petra was fantastisch,’
zegt Dennis. ‘Persoonlijk, korte lijnen en
snel schakelen. Wat ik daarnaast écht heel
leuk vond, was de uitnodiging die ik ontving
voor de Masterclass Vastgoed die Credion
organiseerde. Ik heb nieuwe inzichten
opgedaan, nieuwtjes gehoord en vond het
een erg fijne aanvulling op het traject dat ik
kort daarvoor met Petra had afgerond.’

de betaalbaarheid, toegankelijkheid én de
kwaliteit van de zorg.
Trends
Famed ziet en verwacht steeds meer
praktijkovernames in de zorg. Deze
praktijken worden steeds vaker
overgenomen door ketens of gaan op in
gezondsheidscentra. De traditionele praktijk
aan huis verdwijnt langzaamaan. Voor
deze overnames kan de financiering een
vraagstuk vormen. Famed ziet daarnaast
dat in geestelijke gezondsheidszorg en in
de medisch specialistische zorg steeds meer
innovatieve concepten ontstaan waarbij de
financiering een vraagstuk is.
Sterke partner in de zorg
De regelgeving in de zorg verandert continu.
Famed is op de hoogte van ontwikkelingen
van de Autoriteit Persoonsgegevens,
Nederlandse Zorgautoriteit en de Overheid.
In het speelveld van de zorgaanbieders
zitten spelers zoals brancheorganisaties,
banken, Vecozo, Vektis, Zorgverzekeraars
en Zorgverzekeraars Nederland. Met al
deze partijen heeft Famed goede relaties.
Zorgaanbieders kunnen bij Famed snel
en foutloos hun declaraties indienen door
koppelingen met meer dan 100 medische
softwarepakketten. Door al deze relaties
en koppelingen is Famed de partner met
kennissen van zaken in de zorg.
Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op het
dichtstbijzijnde Credion kantoor of kijk op
www.famed.nl.

‘HELAAS VOND DE BANK
DE CONCENTRATIE
HORECAPANDEN TE
HOOG EN WERD DE
FINANCIERINGSAANVRAAG
NA DRIE MAANDEN
WACHTEN AFGEWEZEN.’

Dennis Wetsteijn en Petra Lichtenberg (Credion)

CREDION
ONTWIKKELINGEN
De ontwikkelingen binnen
Credion staan niet stil. Inmiddels
is Credion uitgegroeid naar een
keten van ruim 62 over het land
verspreide vestigingen, die over
ruim 60 verschillende bronnen
van geld beschikken.

Veel van onze klanten zijn ambitieuzer
dan hun bank wil financieren. Echter, door
de verschillende vormen van alternatief
financieren en het niet beschikken over
voldoende kennis over de verschillende
producten, wordt het voor de ondernemer
niet makkelijk om een juiste keus te maken.
Credion kan hier uitkomst bieden. Met
landelijk 104 onafhankelijke adviseurs, is
er altijd een adviseur bij u in de buurt om
u hierin te adviseren. De ene financiering
is de andere niet. Door toegang tot zoveel
verschillende bronnen van geld gaan wij
op zoek naar de meest optimale deal welke
past bij uw ambities en mogelijkheden.

Daarnaast kunt u als ondernemer nog
sneller in contact komen met de voor
u dichtstbijzijnde adviseur voor al uw
financieringsvraagstukken.
Benieuwd? Kijk eens op www.credion.nl.
Nieuwe vestigingen
Om het MKB nog meer te kunnen adviseren
bij het aantrekken en optimaliseren van
hun financiering, is het aantal vestigingen
van Credion per 1 november 2017
uitgebreid tot een totaal van 62. Naast de
reeds bestaande vestigingen is Credion
vanaf heden tevens gevestigd in Gouda,
Oudewater, Zaanstreek en Friesland-Zuid.

Nieuwe website
Onlangs hebben wij onze nieuwe website
gelanceerd. De site is totaal vernieuwd
door middel van de nieuwste techniek.
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BINGHAM SCHIEDAM KIEST VOOR
RABOBANK ALS HANDELSPARTNER
lening omzetten in een bancaire financiering
met uitbreiding om onze gestage groei te
ondersteunen. Hier in de haven moeten we
binnen twee uur leveren aan onze klanten,
anders gaan ze naar een concurrent. Dat
houdt in dat we veel voorraad hebben en
het is moeilijk om 100% pure financiering op
voorraad te krijgen.’

Wim Pessers en Ruud Gevers (Credion)

Bingham Schiedam in de Rotterdamse
haven is een ‘wereldberoemde’
internationale leverancier/groothandel
van producten voor Shipchandlers in
de scheepvaart en voor de bouw en
steigerbouw. Het bedrijf bestaat sinds
1871 en werd groot met de zeilmakerij
en kleinschalige handel. Onder het
oudere publiek zijn ze vooral bekend
als leverancier van vlaggen. Na 15 jaar
verlegde Bingham Schiedam de focus
naar de handel. Het bedrijf heeft alle
standaardproducten op voorraad en
produceert zelf maatwerkproducten op
bestelling.
Credion adviseur Ruud Gevers van Credion
Zuid-Hollandse Eilanden en Wim Pessers
van Bingham Schiedam kennen elkaar al
jaren. Wim herinnert zich nog het bezoekje
van Ruud als zwarte piet aan het bedrijf
als acquisitie actie van de bank waar Ruud
toen nog werkte. ‘Vanwege de goede relatie
heb ik bij Ruud aangeklopt, omdat ik een
oplossing zocht voor een financiering die
ik had lopen bij de informal investor van
mijn pand. Tegenwoordig is het populair
om regelingen te treffen met informals,
maar daarvoor betaal je twee keer zoveel
als bij de bank. Ik wilde mijn eigen dure

Ruud vertelt: ‘Ik heb de huisbankier en de
Rabobank benaderd met de vraag of de
financiering van de informal overgenomen
en uitgebreid kon worden. Daarnaast
heb ik aangegeven dat er ook gekeken
moest worden naar Staatsgarantie.
Een staatsgegarandeerde lening geeft
banken de mogelijkheid om een lening
te verstrekken onder garantiestelling
van de Staat. Dat is met name ideaal als
de ondernemer onvoldoende bancaire
zekerheden kan bieden, maar in dit geval
bood de combinatie van de Staatsgarantie
en de hoge voorraad uitkomst. Wat ik
mooi vind, is dat er tegenwoordig veel
alternatieve financieringsvormen worden
afgesloten, maar hier bleek de traditionele
financieringsvorm bij de bank de best
passende oplossing.’
Wim is zeer tevreden met het resultaat. ‘Alle
lof voor Ruud en voor de accountmanager
van de Rabobank. Beide zijn zeer alert
en meedenkend in creatieve oplossingen.
Niet alleen heb ik de informal afgekocht,
maar ook hebben we nu een flexibelere
financiering om voorraden te financieren.
Onze producten worden als partij bij
producenten in het Verre Oosten besteld en
worden pas vervoerd als de container vol is.
Het transport duurt minimaal vier weken,
bestellingen moeten aanbetaald worden en
daarna liggen de producten op voorraad bij
ons. Een kapitaalintensief proces. Waar vind
je dan een financier die met je meegroeit?
Gelukkig kwam Credion met de juiste
oplossing.’

Credion Agrarisch Team:
- Agrarisch Team (Noord) 0592 - 82 00 02
- Agrarisch Team (Zuid) 085 - 902 02 18
Credion Ship Finance
- Heerenveen
0513 - 65 68 76
Credion MKB-vestigingen
- Almelo		
0546 - 54 91 04
- Alphen a/d Rijn
088 - 440 66 55
- Amersfoort
030 - 303 55 44
- Amsterdam (MTH)
020 - 341 33 59
- Amsterdam (N&VB)
020 - 560 89 80
- Apeldoorn
055 - 303 00 09
- Arnhem
0488 - 72 59 05
- Assen 		
0592 - 82 00 02
- Beek (Limburg)
085 - 489 10 10
- Breda		
0165 - 54 44 43
- Brunssum
085 - 489 10 10
- Culemborg
0345 - 63 82 00
- Den Haag		
070 - 314 24 29
- Den Helder
0228 - 87 00 55
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- Deventer 		
- Drechtsteden
- Eemsmond
- Eindhoven
- Geldrop		
- Genemuiden
- Giessen		
- Goes		
- Gooi 		
- Groningen
- Gouda		
- Haarlem		
- Hardinxveld-Giessendam
- Heerenveen
- Heerhugowaard
- Heesch		
- Helmond		
- Hilversum
- Hoofddorp
- Leiden		
- Lelystad		
- Maasdijk		

Nieuwe website
Credion heeft een nieuwe website!
Ondernemers kunnen nu nog sneller in
contact komen met de dichtstbijzijnde
adviseur in uw regio. Door toepassing van
de nieuwste technieken en overzichtelijk
weergeven wat wij voor de ondernemer
kunnen betekenen, hebben wij als doel om
nog meer MKB ondernemers te voorzien van
de meest optimale financieringsoplossing
voor zijn/haar onderneming. Op deze manier
kunnen zij doorgaan met datgene waar zij
goed in zijn: ondernemen!

Gezocht: ondernemende
senior adviseur MKB kredieten
Credion groeit! Door de toenemende vraag
in de markt zijn wij voor verschillende
regio’s op zoek naar ondernemende zakelijke
kredietadviseurs. Onze adviseur voelt zich al
jaren ondernemer en kan lezen en schrijven
met ondernemers. Hij/zij heeft een zakelijk
netwerk in de regio, is een commerciële
sterke persoonlijkheid en heeft als drijfveer
dat hij/zij er alles aan doet om de klant zijn
doelstelling te laten behalen. Interesse? Neem
contact op met Jacob Nammensma (Credion
Associatie) telefonisch op (0513) 65 68 77 of
per e-mail naar vacature@credion.nl.

Factoring: oplossing
voor debiteurenbeheer
MKB ondernemers zien dat hun facturen
aan grote bedrijven sneller worden betaald.
Een rekening van een klein bedrijf aan een
grote onderneming werd in het afgelopen
kwartaal na gemiddeld 41,5 dagen voldaan
(Bron: Graydon). Een manier om van alle
incassozorgen/debiteurenbeheer af te zijn is
te kiezen voor factoring. Factoring verruimt
het werkkapitaal van uw onderneming.
De factormaatschappij betaalt namelijk
alle goedgekeurde vorderingen aan de
ondernemer, zodat deze direct over de
financiële middelen kan beschikken. Credion
vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn.

0570 - 24 40 18
078 - 622 11 31
0596 - 79 20 02
040 - 287 04 80
040 - 720 04 00
038 - 303 03 80
088 - 004 98 00
0113 - 25 33 11
0646 - 41 03 61
050 - 820 09 20
085 - 273 22 10
023 - 530 04 40
088 - 004 98 00
088 - 273 33 41
072 - 303 00 01
0412 - 45 90 04
085 - 902 02 18
035 - 623 77 88
0252 - 74 41 00
071 - 301 60 16
088 - 141 47 99
0174 - 51 66 05

- Nieuwegein
- Nijmegen		
- Oldenzaal		
- Oud-Beijerland
- Ridderkerk
- Roermond		
- Roosendaal
- Rotterdam
- Rotterdam (KvO)
- Snelrewaard
- Texel		
- Tilburg		
- Uitgeest		
- Utrecht		
- Valkenswaard
- Waterland
- Woerden		
- Zaltbommel
- Zetten		
- Zwaagdijk
- Zwolle 		
- Zwolle (Van Roijensingel)

030 - 303 55 44
024 - 696 37 73
0541 - 29 72 49
088 - 133 73 10
088 - 440 66 55
064 - 671 39 55
0165 - 54 44 43
010 - 313 05 77
010 - 741 05 32
085 - 273 22 10
0299 - 40 57 56
013 - 750 40 00
0229 - 40 57 56
030 - 658 68 17
040 - 201 45 17
0299 - 40 57 56
085 - 273 22 10
088 - 900 53 53
0488 - 72 59 05
0228 - 87 00 55
038 - 760 00 85
038 - 851 53 40
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OPLOSSING VOOR
FINANCIERINGSVRAAGSTUKKEN
Als ondernemer bent u altijd op zoek naar
de beste financieringsoplossing voor uw
bedrijf. Maar waar is deze te vinden en
hoe is dat te regelen? Financieringsvragen
waar wij als Credion organisatie regelmatig
mee te maken hebben. Om een en ander te
realiseren is ten eerste een goede voorbereiding
wenselijk. Naast het maken van een goede
kredietrapportage, is ook kennis van de
verschillende financieringsproducten wenselijk.
Niet elke financieringsvorm is namelijk geschikt
voor elk bedrijf. De ene financiering is de
ander niet. Credion helpt u graag met uw
financieringsvragen.

CREDION GEBRUIKT GUNSTIGE STIMULERINGSREGELING
VOOR AANKOOP PAND VAN RIEL BETONWAREN
Van Riel Betonwaren uit Uden is specialist
in prefabbeton. Het bedrijf produceert van A
tot Z in eigen huis en maakt producten voor
heel bouwend Nederland. Van lateien, dorpels
en afdekbanden tot bordessen, balkons en
buitenkeukens. Credion adviseur Paul van Tuijl
en Barend Stephan, eigenaar van Van Riel
Betonwaren, zijn oude bekenden van elkaar.

Paul van Tuijl (Credion) en Barend Stephan

Vanuit zijn functie als accountmanager bij de Rabobank hielp Paul
Barend vijf jaar geleden bij het financieren van de overname van
het bedrijf. Toen Paul op 1 januari 2017 voor zichzelf begon en zich
bij Credion aansloot, besloot hij bij Van Riel op bezoek te gaan. ‘Ik
wist dat er plannen waren om het pand na vijf jaar te kopen,’ vertelt
Paul. ‘Die plannen waren inderdaad actueel geworden. Omdat de
samenwerking altijd zo goed was bevallen, vroeg Barend me om te
kijken naar de financieringsmogelijkheden van het pand.’
Barend vindt het regelen van de financiering een noodzakelijk
kwaad. ‘Ik wil me bezighouden met mijn werk en niet met dit soort
zaken. Het was voor mij een logische keuze om met Paul in zee te

gaan. Als het goed voelt, dan is het goed. Het mooie van Paul is dat
hij recht voor z’n raap is en er niet omheen draait. Daarnaast vind ik
zijn snelheid van werken heel prettig. Als er vragen worden gesteld,
dan komen er snel antwoorden.
Fijne samenwerking
Het schakelen en de flexibele opstelling zorgen voor een fijne
samenwerking. Daarnaast heb ik alles uit handen gegeven aan
Paul. Ik heb écht niks gedaan. Hij wilde het regelen, het vertrouwen
is er, en ja, dat vind ik handig!’
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