
Financiering geregeld: 
een succesvol vervolg
Uw financiering is aangetrokken en succesvol geïmplementeerd. Gefeliciteerd! Nu 
start de volgende fase van onze samenwerking: regie & informatie. Wij vervullen de 
rol als financieringsregisseur óók na het verstrekken van een financiering. Wat kunt 
u verwachten?

Wat kunt u van ons verwachten?
NLInvesteert:

is in de persoon van regiodirecteur én 
specialist bedrijfsfinanciering steeds  
beschikbaar om te sparren over zaken 
rondom uw bedrijfsvoering en financiering;
zal tenminste tweemaal per jaar contact
met u zoeken om de ontwikkelingen te 
bespreken;
verwerkt uw (financiële) informatie in een 
rapportage voor uw financiers. Het eerste 
bericht wordt na dit eerste ‘regiegesprek’ 
aan uw financiers verstrekt;
verzorgt de administratie voor uw 
eventuele private investeerders en beheert 
de geldstromen.

Wat verwachten wij van u?
Dat u:

ons op de hoogte stelt van belangrijke 
ontwikkelingen of wijzigingen binnen of 
buiten uw onderneming;
op ons verzoek de NLI scan invult en 
informatie beschikbaar stelt ten behoeve 
van de rapportage aan financiers;
u ons binnen 6 maanden na afloop van het 
boekjaar uw jaarrekening ter beschikking 
stelt.
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Wat als een wijziging in uw financiering 
nodig is?
Uw onderneming staat in een dynami-
sche wereld. Anticiperen op ontwikkelin-
gen is nodig. Dit kan leiden tot aanpas-
singen in uw lopende financiering. Samen 
overleggen wij dan over de noodzakelijke 
wijzigingen. Wij noemen dit ‘fit voor 
financiering’. In onze overeenkomst van 
opdracht tot dienstverlening is dit een 
aparte rubriek. 

Wat als er een aanvullende financiering 
nodig is? 
Door bijvoorbeeld investeringen. Ook dat 
is natuurlijk mogelijk. Wij gaan dan graag 
een nieuwe overeenkomst van opdracht 
tot dienstverlening met u aan. Doordat 
veel informatie over u en uw onderne-
ming al beschikbaar is, kan een vervolg-
opdracht vaak sneller worden uitgevoerd.
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Meer informatie over de voorwaarden bij de financiering en de overeenkomst van 
opdracht tot dienstverlening is natuurlijk ook te vinden in de betreffende overeen-

komsten met bijbehorende Algemene Voorwaarden.

Wij zien uit naar een succesvol vervolg 
van onze samenwerking!


