Werkkapitaal als
alternatieve
financiering:
Spotcap
Met Spotcap en KroeseWevers heeft u binnen
24 uur zicht in uw werkkapitaal mogelijkheden.

Heeft u tijdelijke werkkapitaalbehoefte en is het
verkrijgen hiervan een probleem voor uw
organisatie? Is verruiming van rekening courant
krediet lastig bij uw bank? Dan is de
financieringsmogelijkheid van ‘Spotcap’ wellicht
iets voor uw organisatie.
Wat is Spotcap?
Spotcap is een jonge Fintech onderneming, opgericht in
2014. Spotcap biedt flexibele financieringen aan het midden- en kleinbedrijf, zowel nationaal als internationaal.
Het bedrijf is onderdeel van Rocket Internet Venture,
onder andere bekend van Zalando en Travelbird.

Criteria
De criteria die aan kredietvragers gesteld worden:
- Minimale jaaromzet van gemiddeld € 100.000;
- Bedrijf moet minimaal 12 maanden actief zijn;

- In het bezit van een NL-betaalrekening die ook online
actief in gebruik is;
- Recente financiële stukken;
- In Nederland geregistreerd.

Werkwijze: binnen 24 uur zicht in uw mogelijkheden
KroeseWevers is partner van Spotcap en kan hierdoor
snel beoordelen of het inzetten van Spotcap interessant
is voor uw organisatie. Uw financiële kerngegevens en
andere relevante gegevens van uw organisatie worden
getoetst of u in aanmerking komt. Binnen één dag volgt
terugkoppeling over de uitkomst van het fiatteringsproces,
dit is een stuk sneller dan reguliere financieringsaanvragen.
Bij toekenning wordt het krediet per omgaande aan u
beschikbaar gesteld.

Looptijd, kosten, zekerheden en omvang krediet
De belangrijkste kenmerken zijn:
- De maximale kredietruimte voor een ondernemer via
Spotcap bedraagt € 150.000. Via het partnership
tussen KroeseWevers en Spotcap zijn er mogelijkheden tot
€250.000 per werkmaatschappij.
- De looptijd is maximaal 1 jaar (dit kan verlengd worden,
u dient dan wel de nieuwe aanvraag in te dienen);
- De afsluitprovisie bedraagt gemiddeld 2% van de
opnames. Cliënten van KroeseWevers ontvangen
een korting en betalen gemiddeld 0,5% (korting over het
eerst opgenomen leningdeel.);
- Vanaf het moment dat het krediet beschikbaar is
heeft u 3 maanden de tijd om het bedrag en het
moment van opname te bepalen. Neemt u niets op dan
zijn er geen kosten;
- Het rentepercentage is gemiddeld 1,5% per maand,
afhankelijk van uw risicoprofiel;
- De aflossing geschiedt in een 6 of 12 maandelijks
aflosschema met een vast bedrag per maand.
- KroeseWevers brengt begeleidingskosten bij u in

De kracht van
KroeseWevers:
- altijd een persoonlijke
aanpak en dus maatwerk
voor uw situatie
- korte lijnen in
communicatie
- aanwezig in uw regio
- alle expertise in huis die
u nodig heeft
- een scherp en
concurrerend tarief

rekening, deze worden vooraf met u middels een offerte
doorgenomen.
Wij lichten graag toe wat deze

Iets voor u?

financieringsmogelijkheid voor

Misschien is Spotcap een oplossing voor uw financieringsvraagstuk? Neem contact op met de specialisten van
KroeseWevers Corporate Finance, zij zoeken het graag
voor u uit.

u kan betekenen. Voor een
(telefonisch) adviesgesprek kunt u
contact opnemen met één van onze
specialisten:
Berto Janssen
Rob Koops
Alexander Niemeijer
corporatefinance@kroesewevers.nl
kroesewevers.nl
spotcap.nl

Berto Janssen

Rob Koops

Alexander Niemeijer

M + 31 (0)6-12631452

M + 31 (0)6-10030678

M + 31 (0)6-26300875

Stuur een e-mail

Stuur een e-mail

Stuur een e-mail

Meer info op
kroesewevers.nl

Regio Achterhoek

Regio Drenthe

Regio Salland

Regio Twente

+ 31 (0)314 37 48 00

T + 31 (0)591 65 78 00

T + 31 (0)570 61 30 92

T + 31(0)53 850 49 00

