Wilt u snel weten wat uw financieringsmogelijkheden zijn voor de aankoop van uw nieuwe
bedrijfspand? U bent bij mij aan het juiste adres!
Door mijn jarenlange bancaire ervaring ben ik zeer goed in staat om uw mogelijkheden te
inventariseren en ik kaart te brengen. Ik geef u advies en bemiddel bij de totstandkoming van uw
financiering.
Werkwijze
Quickscan
Ik onderzoek en controleer of u en uw bedrijf voldoen aan de, door de bank, minimaal gestelde
eisen. Wanneer deze vraag positief beantwoord kan worden volgt de analyse.
Analyse
Ik breng uw onderneming in kaart waarbij ik werk aan de hand van de volgende pijlers:
1. Bedrijfsanalyse; hierbij kijk ik naar u als ondernemer en naar uw onderneming, waaronder
visie, strategie, en organisatie.
2. Financiële analyse; beoordeling van de rentabiliteit, samenstelling vermogen, liquiditeit en
cashflow.
Advies en aanvraag
De financieringsaanvraag stel ik samen aan de hand van een kostenbegroting, de quickscan en mijn
analyses.
Bemiddeling
Bij een positief oordeel van de bank begeleid ik het verdere traject van de offerte tot het
uiteindelijke passeren van de hypotheekakte.
Quickscan
Analyse
Advies en aanvraag
Bemiddeling

Kosten
€ 250,€ 500,€ 1.250,Succesfee 1%

Tijdsbestek
maximaal 1 werkweek1
maximaal 2 werkweken2
maximaal 3 werkweken
maximaal 5 werkweken3

Hypotheekadvies en bemiddeling zijn vrijgesteld van Btw.
Heeft u vragen over uw mogelijkheden of de dienstverlening? Houdt u niet van verrassingen en wilt u
goed voorbereid zijn? Beukers Hypotheken zorgt hiervoor!
Bel 085-1301451 of mail naar info@beukershypotheken.nl Ik help u graag!

Na ontvangst van de door mij opgevraagde stukken
Na ontvangst van de door mij opgevraagde stukken
3
De genoemde doorlooptijd is een schatting, voornamelijk afhankelijk van verwerkingstijd van de
geldverstrekker. Het genoemde tarief is inclusief de kosten van de quickscan en analyses.
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