
 
 

Oktober 2019 

Overzicht van dienstverlening en tarieven voor ondernemers 
 

Dienstverlening Omschrijving Tarief (ex BTW) 

Advies & Regie - Analyse van uw financieringsvraag en de financiën van uw 
onderneming op basis van uw ondernemingsplan; 

- Advies en toelichting op de financieringsmogelijkheden en indien 
financierbaar een voorstel voor de in onze ogen beste 
financieringsopzet; 

- Opzetten van een presentatie van uw onderneming, u als 
ondernemer en het project waarvoor financiering nodig is; 

- Begeleiding van u in het traject naar financiers en investeerders en 
het voeren van de regie over de aanvraag. 

€5.000,-  

Financierings-
match 

- Het matchen van de financieringsvraag middels een aanbod tot 
optimale cofinanciering (bancair/alternatief, equity/ 
achtergestelde lening, publiek/privaat) tegen de beste 
voorwaarden; 

- Verzorgen van de documentatie en het beschikbaar komen van de 
door de investeerders ingebrachte middelen voor de ondernemer. 

 Succesfee,1,2,3,4 

Regie & 
Informatie 

- Gedurende de looptijd van de financiering blijven wij betrokken en 
vervullen wij een signaleringsfunctie om de continuïteit van uw 
financiering te borgen;  

- Tevens stellen wij u in staat op eenvoudige wijze de financiers en 
investeerders op de hoogte te houden van uw onderneming.  

0,50% tot 0,80% 5,6 

 
 
 

 
 

Fit voor 
Financiering 
(indien van 
toepassing) 

- Diverse aanvullende diensten. Onder meer het opstellen van een 
ondernemingsplan of informatiememorandum;  

- Compact traject samen met u als ondernemer en sleutelspelers in 
uw organisatie om de totale financierbaarheid van de organisatie 
te vergroten. Onder meer door de strategie van de onderneming 
scherp te stellen;  

- Vervullen van een adviesrol gericht op bijvoorbeeld inrichting van 
managementinformatie en rapportages, verbeteren 
voorraadbeheer, liquiditeitenbeheer etc. 

- Deze aanvullende diensten kunnen zowel voorafgaand aan een 
(nieuwe) financiering worden geleverd als gedurende de looptijd. 

Tarief afhankelijk van 
vraagstuk o.b.v. €550,- 

per dagdeel  
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Toelichting op de tarieven voor ondernemers: 
 
1  De succes fee wordt betaald zodra de financiering is geslaagd. Deze bedraagt eenmalig 2%. De fee wordt 

berekend over alle delen van de financiering. De fee kan worden ingehouden op de aan uw onderneming 
verstrekte financiering voor het geval deze (deels) via de Stichting Beheer NLInvesteert wordt uitbetaald.  

2 Indien private investeerders worden benaderd raden wij aan een mediapakket in te zetten met bijvoorbeeld 
een ‘videopitch’ of een ‘webinar’. Dit is niet verplicht, maar verhoogt (substantieel) de kans van slagen. De 
video of webinar is daarna ook voor andere doeleinden inzetbaar. NLInvesteert kan u in contact brengen met 
goede professionals om hierbij te helpen. Dit zijn bijkomende kosten die rechtstreeks met u worden verrekend. 

3  Eventuele notariskosten (bijv. voor het vestigen van zekerheden) en andere (juridische) kosten zijn voor 
rekening van uw onderneming. 

4  Eventuele andere kosten worden op voorhand niet uitgesloten zoals bijvoorbeeld bij het intrekken van een 
aanvraag na publicatie aan investeerders wordt €2.500,- in rekening gebracht of het herzien van de 
voorwaarden gedurende de looptijd van een financiering. 

5  Gedurende de looptijd van de financiering wordt per jaar 0,50-0,80% vergoeding in rekening gebracht over het 
bedrag van de initiële financiering. Dit heeft betrekking op de totale financiering, dus bijvoorbeeld ook inclusief 
de bancaire financiering. De fee voor regie en informatie wordt per maand achteraf afgerekend.  

6  Bij financiering via een lening is vervroegd aflossen uit eigen middelen tussentijds mogelijk. Hiervoor worden 
drie maanden rentekosten en vergoeding voor regie & informatie in rekening gebracht. 

 


