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Alternatieve financieringsvormen
Naast de traditionele financieringen en de Corona financieringen zijn er nog een aantal
financieringsvormen. Hieronder vind je de belangrijkste Het uitgangspunt bij al deze vormen is dat
je als ondernemer de kredietverlener het vertrouwen moet geven dat je in de toekomst aan je
verplichtingen kunt voldoen. Uitzondering kan zijn de ketenfinanciering. Het kan zijn dat het voor
een leverancier, financier of verhuurder gunstiger is voor de schuldenaar haalbare
afbetalingsafspraken te maken – eventueel zelfs een stukje kwijtschelding - dan het op een
faillissement aan te laten komen.
Financiering uit je eigen bedrijf
➢ Zijn er nog kostenbesparingen mogelijk, bijvoorbeeld:
o Delen van bedrijfsruimte, apparatuur en personeel
o Lenen van bedrijfsmiddelen
o Ruilen in plaats van betalen
o Je klanten vooruit laten betalen
o Maximale betaaltermijn benutten en actief debiteurenbeheer
o Checken of er subsidies zijn
o Meedoen met ondernemersprijzen
o Je privé-uitgaven verlagen
o Vrijwilligers inzetten
o Gebruik maken van gratis inloopspreekuren voor advies
➢ Fiscaal kan er onder meer via afschrijvingen en je auto privé of zakelijk ruimte gecreëerd
worden.
➢ Slim verlonen kan ook kosten besparen.
➢ Actief voorraadbeheer is een andere optie die financiële ruimte kan bieden.
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)
Bij de gemeente waarin je woont, kun je financiële ondersteuning aanvragen via een krediet of
aanvulling op je inkomen. BBZ kun je aanvragen:
➢ Als je als gevestigd ondernemer tijdelijke financiële problemen hebt (maximaal circa
203.137 euro); Als je 55 jaar of ouder ben met een niet-levensvatbaar bedrijf;
➢ Als je wilt stoppen met je bedrijf.
Familie en vrienden
Hou het dicht bij huis en vraag familie of vrienden om in jouw plannen te investeren. Dan is het
slim om de afspraken helder op papier te zetten.
Crowdfunding
Veel particulieren met financiële reserves zoeken rendement voor hun geld. Daarbij zijn ze bereid
hoger risico te nemen tegen hoger rendement. Crowdfunding kun je halen via een platform. Deze
vorm van financiering is meestal duurder. Daar staat tegenover dat het meer mogelijkheden geeft.
Zo kan een deel van de rente in natura uitbetaald worden. Je vergroot de betrokkenheid bij je
bedrijf. De KVK Crowdfunding Scan helpt je te kijken of Crowdfunding is voor jouw is.
Leasing
Bij leasing betaal je voor het gebruik van bedrijfsmiddelen zoals een auto, machine of computer als
een vorm van huur. Een stap verder is een “Sale & lease back” constructie. Daarbij verkoop je een
bedrijfsmiddel om het vervolgens terug te leasen.
Factoring
Bij factuurfinanciering verkoop je je factuur aan een financier, bij factoring en
debiteurenfinanciering schiet een factoringmaatschappij of bank je een factuurbedrag voor.
Microkrediet
Een microkrediet, een zakelijke lening van maximaal 50.000 euro kan je aanvragen bij Qredits.
MKB-krediet
Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro. Deze
vraag je ook aan bij Qredits.
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Business Angels
Business angels zijn particuliere of informele investeerders, vaak ex-ondernemers, die alleen of met
een groep zakelijk een bedrag tussen de 50.000 en 750.000 euro in je bedrijf investeren.
Ketenfinanciering
Door afspraken te maken over langere betalingstermijnen of afbetaling met je leveranciers kun je je
liquiditeit vergroten.
Kredietunie
Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers, die financiering en coaching biedt voor
bedragen tussen de 50.000 en 250.000 euro.
Strategische partner
Een strategische partner is een persoon of organisatie. Het kan een business angel of een
participatiemaatschappij zijn. Maar ook belangrijke concurrenten, klanten, leveranciers en
overnamekandidaten kunnen je plannen financieren.
Online krediet via Fintech
Fintech is een technologisch financieel platform dat het financieringsproces digitaal organiseert. Met
behulp deze technologie organiseert een fintech financier het financieringsproces. Bijvoorbeeld een
online krediet, online werkkapitaal, matchingsplatforms, voorschotkrediet via een pinautomaat en
een voorschotkrediet voor een webshop.
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)
Bij de gemeente waarin je woont, kun je financiële ondersteuning aanvragen via een krediet of
aanvulling op je inkomen. BBZ kun je aanvragen als je een bedrijf wilt starten en een
bijstandsuitkering hebt (maximaal 37.398 euro); je als gevestigd ondernemer tijdelijke financiële
problemen hebt (maximaal circa 203.137 euro); je 55 jaar of ouder ben met een niet-levensvatbaar
bedrijf; je wilt stoppen met je bedrijf.
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