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Intakegesprek

Wie bent u als debiteur?

· Wanneer is de onderneming opgericht?

· Wat zijn de bedrijfsactiviteiten?

· Waar is de onderneming gevestigd?

· Wat is uw nationaliteit? 

De lening

· Hoeveel wilt u �nancieren? 

· Wat is de gewenste looptijd van de 

  lening?

· Wat is het doel van de lening (aankoop 

  commercieel- of residentieel vastgoed, 

  beleggings�nanciering, bouw�nanciering, 

  werkkapitaal, afkoop bancaire schuld, 

  doorstart etc.)?

Onderpand

· Is de aankoop voor commercieel en/of 

  regulier vastgoed? Of anders?

· Komt het vastgoed uit reguliere aankoop, 

  bijzonder beheer, executieveiling of 

  anders?

· Wat is de waarde van het onderpand?

· Waar is het onderpand gelegen 

  (provincie en plaats)?

 

Betaalbaarheid

Uit welke inkomstenbronnen 
wordt de �nanciering betaald?

· Uit huurinkomsten box III.

· Uit de onderneming “Cash Flow”.

· Vanuit een andere entiteit / andere 

  onderneming.

· Anders?

Exit

Hoe gaat u de �nanciering aan het einde 
van de looptijd inlossen?

· Uit verkoop onderpand(en).

· Reguliere �nanciering aan het einde van de 

  looptijd.

· Anders?



Inventarisatie

Benodigde documenten voor 
de inventarisatie

· Recent uittreksel KvK.

· Ingevuld en getekend 

  aanvraagformulier.

· Financieringsmemorandum.

· Kopie geldig legitimatie van alle 

  debiteuren/eigenaren/bestuurders.

· Jaarcijfers van de laatste 2 jaar.

· Aanslag van de laatste 2 jaar.

· Aangifte van de laatste 2 jaar.

· Bewijs eigen middelen.

· Kopie getekende koopakte.

· Recent taxatierapport.

· Bij een verbouwing: een 

  verbouwingsopgave en taxatierapport 

  voor- en na verbouwing.

· Kopie WOZ-waarde (bij her�nanciering).

· Opgave cash �ow berekening (bij cash 

  �ow faciliteit).

 

Extra benodigde documenten 
bij een bestemmingswijziging 

· Kopie omgevingsvergunning.

· Offerteaanvraag/-aanbieding van de 

  aannemer voorzien van een open

  begroting, bestek en tekeningen e.d.

· Planning van de aannemer.

· Concept opdrachtverstrekking.

Extra benodigde documenten 
bij verhuur

· Kopie huurcontracten.

· Bewijs huurbijschrijvingen van de 

  afgelopen 6 maanden.

Analyseren

Door Finker Finance wordt de debiteur, het onderpand, de betaalbaarheid en exit strategie in 

kaart gebracht en geanalyseerd. Bij een positieve analyse ontvangt u van ons een �nancieringsvoorstel 

en een afwijzing indien de �nanciering niet passend is.



Termsheet en offerte

Het Finker Finance voorstel 
‘de Termsheet’ bestaat uit:

· De hoofdsom van de lening.

· De looptijd van de lening.

· Het rentetarief.

· De kosten: offertekosten, afsluitprovisie 

  en de exit fee.

· Een exit-regeling.

· De zekerheden (hypotheekrecht 

  en/of pandrecht).

· Eventuele overige voorwaarden.

 

De offerte van Finker Finance 
bestaat ten minste uit:

· De hoofdsom van de lening en de a�osvorm.

· De maximale looptijd van de lening.

· Het rentetarief.

· De kosten: offertekosten, afsluitprovisie en 

  de exit fee.

· Een exit-regeling

· De te stellen zekerheden.

· Overige voorbehouden.

· Benodigde documenten.

· Algemene voorwaarden.

De lening

De beoordeling

Op basis van een 4-ogen principe worden 

alle documenten door de acceptanten van 

Finker Finance opnieuw beoordeeld en 

worden de benodigde registers gecheckt. 

Indien het dossier akkoord is ontvangt u 

een schriftelijke acceptatiebevestiging. 

De notaris

Na acceptatie geeft Finker Finance de notaris 

en/of advocaat opdracht de hypotheekakte en/of 

pandakte(n) op te maken. Finker Finance zorgt 

ervoor dat de afgesproken geldlening tijdig voor 

passeren bij de notaris klaar staat. De �nanciering 

komt nu tot stand.

U kunt uw ‘Opportunity’ gaan realiseren!
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