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Uit de media is de afgelopen periode nadrukkelijk de tendens naar gestapeld financieren naar
voren gekomen. Enerzijds doordat banken zich
terugtrekken, anderzijds doordat met behulp van
technologische ontwikkelingen oplossingen zijn
ontstaan, welke prima alternatieven voor een
bank kunnen zijn.
Wat betekent dit voor u als ondernemer?
Natuurlijk kijkt een ondernemer vreemd op
wanneer een bank aangeeft de ter beschikking
gestelde faciliteiten te willen afbouwen. Ook de
bank heeft recht op zijn eigen strategische
keuzes, maar het bezorgt de ondernemer
mogelijkerwijs wel wat kopzorgen.
Enkele redenen voor afbouw kunnen zijn:
1. De bank heeft uw sector geïdentificeerd als
niet strategisch
2. Delen van uw faciliteiten zijn door wijziging in
wet- en regelgeving niet langer interessant
voor de bank
3. De activiteiten van uw onderneming
beschouwt de bank als te risicovol
4. De hoogte van uw financieringsvraag overstijgt niet de drempel die er ligt voor de
aanmaak van een dossier
Hierdoor is van belang dat u evalueert of de
gewijzigde opstelling van de bank buiten een
financieringsvraagstuk ook een signaal is om het
businessmodel van uw onderneming te wijzigen.
Misschien is de rechtvaardigingsgrond van de
bank voor u een signaal tot een heroriëntatie.
Alternatieve financieringen
De term ‘Fintech’ wordt wel gebruikt voor alternatieve constructies die de traditionele leningen
van de banken kunnen vervangen. De aanbiedingen van verschillende partijen kunnen aantrekkelijk zijn uit hoofde van de specialisatie van
de aanbieder, of deze heeft geen last van een
‘zware historie’.
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Ook Notarissen kunnen in die situaties waar er
geen sprake is van belangenvertegenwoordiging
als objectieve rationele afstemmer een rol spelen.
Overzicht in het nieuwe speelveld
Indien ondernemers die zich geconfronteerd zien
met banken die het minder aantrekkelijk vinden
om bijvoorbeeld de rekening courant verhouding
om te zetten in een hypothecaire lening, ontstaat
er potentieel. Dit ontstaat zodra een investeerder
zich bereid verklaart zijn overtollige liquiditeiten
die bij de bank toch geen rendement opleveren
in te zetten ter financiering van genoemde
ondernemers.
Dit zijn prima casussen waar de Notaris op kan
treden zolang geen noodzaak is tot actieve
acquisitie. Door de inzet van de pragmatisch tool
die hiervoor door Corridors is ontwikkeld, kan met
geringe inspanningen de overeenkomst toch
gedegen worden geregeld.
Corridors Connecting Plans Method
Door bovengenoemde tendensen is de Corridors
Connecting Plans Method bij uitstek geschikt om
de ondernemer van dienst te zijn. Een methode
die is ontwikkeld, om het hoofd te bieden aan
geconstateerde belemmeringen om tot een
financieringsovereenkomst te komen. De financieringsvraag wordt dan vooral als een aanvliegroute naar verdere waardecreatie ingezet.
In dit geval is in de rol van de afstemmer dat juist
geen belangenvertegenwoordiger wordt voorgesteld, aangezien belangenvertegenwoordiging
niet opportuun is. Door het juridische statuut is de
Notaris bij uitstek geschikt voor deze rol.
Hiervoor is nodig:
1. Een groep van ondernemers met een liquiditeitsbehoefte en die ruimschoots voldoende
zekerheden kunnen bieden
2. Een investeerder die het principe huldigt dat
hij de lokale economie wil ondersteunen door
inzet van zijn liquiditeitspositie
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3. ICT- tooling ter facilitering van effectieve
contractafsluiting
4. Een samenstel van processen, middelen
(profielen van zelfstandige professionals,
een netwerk van financiers met uitgebreide mogelijkheden e.d.) en ondersteuning gericht op een zorgvuldig en
toch snel proces.
Mocht de ondernemer nadat het acute liquiditeitsvraagstuk is opgelost nadere bedrijfskundige
hulp nodig hebben, dan zijn de middelen
hiervoor aanwezig.
Uniek is het feit dat hiervoor profielen van
zelfstandige professionals gescreend zijn (selectie aan de poort, wat mogelijk is binnen een
netwerkorganisatie) uit een groep van hoogwaardige professionals. Deze professionals
hebben zich onderworpen aan strenge selecties
en bezitten vaardigheden die nodig zijn voor het
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effectief kunnen opereren binnen dit gewijzigde
speelveld. Ook hebben zij zich laten trainen in de
methodiek. Daarnaast is het bijzonder, dat u zelf
binnen het netwerk van de beschikbare professionals contact op kunt nemen met de gewenste
professional. Dit zonder risico op ruis in de communicatie en/of stapeling van marges doordat u
zelf de dienstverleningsovereenkomst met deze
professional kunt sluiten.
Op deze manier biedt de Corridors Connecting
Plans Method een gerede kans dat de beslissing
van de bank om afscheid van u als ondernemer
te nemen een gezondere onderneming oplevert!

Contact
Voor vragen of het maken van een afspraak voor
een eerste gesprek neem contact met ons op:
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