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bedrijfsfinancieringen

Adfinco: onafhankelijk in bedrijfsfinancieringen 

Hoe krijgen we de plannen 
   wél gerealiseerd?
In het stormachtige financiële klimaat van tegenwoordig komen veel bedrijven en instellingen 
van een koude kermis thuis als ze proberen een financiering rond te krijgen bij de bank. Het 
klantbelang en het bankbelang liggen vaak te ver uit elkaar. Adfinco sinds 1 september actief, 
doet het anders. Het onafhankelijk adviesbureau in bedrijfsfinancieringen kan terugvallen op een 
volledige AFM vergunning en gaat voor de volle 100 procent voor het belang van zijn klanten. 
Daarbij stelt Adfinco op een kritische en verantwoorde manier de vraag: Hoe kan het wel? 

In Adfinco hebben vier adviesbureaus, opererend in de volle breedte van 
bedrijfsfinanciering, kennis, netwerk en veertig jaar ervaring gebundeld om 
bedrijven en instellingen op financieel gebied optimaal te kunnen bedienen 
in het realiseren van hun doelstellingen. “Wat we gemeen hebben is, dat 
we kunnen kijken door een bancaire bril”, vertelt Hans de Nijs, Adfinco 
Partner uit Ede. “We weten hoe de bank zijn risico-inschattingen maakt 
en waar de bank warm voor loopt.” De Nijs komt zelf uit de bancaire 
wereld, heeft gewerkt aan de kredietkant, in het management en heeft 
ook als zelfstandig adviseur een ruime ervaring in bedrijfsfinancieringen 
en het behartigen van privézaken van DGA’s op financieel gebied. De 
andere Adfinco adviseurs zijn Tim van der Linden met expertise in 
credit- en debiteurenbeheer en incasso, Joost Snoep met expertise in het 
begeleiden van investeerders bij bedrijfsovernames, en Carlo Wagenmaker 
met expertise op het gebied van bedrijfsfinancieringen in de horeca en 
MKB en een onroerendgoed achtergrond. 

Financieel concreet maken
De Nijs: “Ondernemers hebben vaak mooie plannen 
maar weten dit vaak niet onderbouwd op papier 
te zetten. Adfinco kan die plannen op financieel 
gebied concretiseren en richting geven. Daar ligt 
onze toegevoegde waarde. We kunnen optimale 
bedrijfsfinancieringen regelen tegen zo gunstig mogelijke 
voorwaarden via banken, leasemaatschappijen, 
verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, 
participatiemaatschappijen en informal investors. En wie 
weet zijn de plannen ook te realiseren zonder financiering 
of in ieder geval een veel lagere financiering door werk 
te maken van debiteurenbeheer. Daarnaast kunnen 

we ervoor zorgen dat onze klanten bij veranderingen in de risico’s voor 
de bank hun financiering kunnen behouden zonder daar zekerheden 
voor op te geven. We kunnen de financier immers de juiste informatie 
bieden. Tot slot zijn we er ook voor bedrijven als de zaken er slecht voor 
staan. Bijvoorbeeld als de bank zijn financiering heeft ingetrokken. Wie 
weet is er een doorstart te realiseren. Uiteraard kunnen wij de pijn niet 
wegnemen maar, we kunnen de pijn wel managen.”
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