
Wanneer is jouw bedrijfsnanciering
voor het laatst gecheckt? 

Financieringscheck

Ook voor nieuwe
nancieringen

Wij zijn onafhankelijk en ons
netwerk bestaat uit meer dan 50
verschillende aanbieders.

Hierdoor kunnen wij ook voor jou
de meest optimale 
bedrijfsnanciering realiseren.

WWe kijken daarbij niet alleen naar
tarieven, condities en zekerheden, 
maar beoordelen ook of de 
nanciering op langere termijn 
voordelig is.

En of deze past bij jouw wensen
en ambities én die van je
onderneming.onderneming.

Wij helpen ondernemers.
 
Of het nu gaat om P&O,
Bedrijfsnancieringen,
Bedrijfsovernames, 
Rendementsverbeteringen,
Online sOnline strategie, Sales en ICT

Wij gaan voor resultaat!

Bel of mail voor een 
vrijblijvend gesprek:

Bas Bourgonje
Adviseur Bedrijfsnancieringen

T: 06 - 22 492 992
E: b.bourgonje@prisma-advies.nl
W: prisma-advies.nl/
bedrijfsnancieringen

Wie zijn wij?



Vaak zien we dat ondernemingen
inmiddels een lager risicoproel
hebben dan bij het aangaan van de 
nanciering. En daar horen betere
voorwaarden en condities bij!

Als je binnenkort voor een nieuwe
renteverlenging staat is het
belangrijk om op tijd actie te
ondernemen.

Ook dat kan aanzienlijke
besparingen opleveren.

Wij laten je door de bomen het bos 
weer zien. En dat geeft rust.

“De nancieringscheck geeft 
inzicht en kan zorgen voor 
inke besparingen.”

Binnenkort je rente 
verlengen?

Past je huidige nanciering
nog bij jou en je bedrijf?

Een bedrijfsnanciering vraagt
regelmatig om aandacht en
onderhoud!

Met de nancieringscheck 
beoordelen wij je huidige 
nancieringsstructuur
op onder andere de 
volgende zaken:

Zijn de rentecondities nog wel
goed of kunnen deze beter?

Los je niet te veel of te weinig af?

Zijn je renterisico’s voldoende
afgedekt?

Zijn de afgegeven zekerheden nog
ssteeds noodzakelijk?

Hoe is de verdeling tussen relatief
duur rekening-courantkrediet en
geldleningen?

Altijd exact de gewenste
resultaten.

De nancieringscheck geeft je een
objectief en compleet beeld van je
huidige bedrijfsnanciering.

Daarnaast krijg je inzicht in welke
verbeteringen en besparingen er
mogelijk zijn.

VVervolgens gaan we in gesprek
met je nancier (en eventueel met
andere aanbieders) om de voordelen 
daadwerkelijk te realiseren.
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