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MK-kredietcoach komt met een nieuwe gid voor ondernemer
die op zoek zijn naar financiering. De gid moet helpen ij het
voorereiden van de financieringaanvraag.
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Volgen accountant Jan Wietma, mede-eigenaar van MKkredietcoach, lagen ondernemer in het micro- en kleinedrijf er
lang niet altijd in om een financiering te krijgen.
Financieringaanvragen worden door financier wegen gerek aan
kwaliteit vaak afgewezen. "Maar ondernemer kloppen ook
regelmatig ij het verkeerde loket aan. De ank i tegenwoordig niet
altijd de juite partij om je financiering te regelen. Het aanod i
tegenwoordig veel groter", aldu Wietma. Volgen hem zien veel
ondernemer door de omen het o niet meer.
De Financieringgid 2018 geeft inzicht in de vercheidenheid aan
financieringmogelijkheden die er inmiddel zijn en iedt
ondernemer tip en truc om hun werkkapitaal in de greep te
houden.

Vandaag

Vandaag

uidieregeling
praktijkleren gaat door in
2019
NIUW

Vandaag

IFR update - Week 29
NIUW

Giteren

FAR: Talentmanagement
nodig om auditkwaliteit
te ehouden
MR NIUW

limme oftware
Ondernemer krijgen gemiddeld een in de vijf jaar met een
financieringvraagtuk te maken, telt Wietma. Inzet van limme
oftware kan helpen ij het oploen daarvan. "Daarmee kunnen veel
werkkapitaalvraagtukken en eenvoudige leaeaanvragen innen
een uur opgelot worden. Dat houdt in dat een klant nadat hij het
accountantkantoor heeft verlaten al een offerte van de financier
heeft en in ommige gevallen het geld al op zijn rekening heeft
taan."
Volgen Wietma zorgt de toepaing van oftware er ook ij meer
complexe financieringvraagtukken voor dat er minder tijd opgaat
aan rekenwerk, wat meer ruimte iedt voor het epreken van de
uinecae van de klant. "Uiteindelijk wordt daarop gefinancierd."
Ondernemer Kee de Jong telde recent in een artikel op
Accountant.nl dat accountant te afwezig zijn ij het oploen van
financieringvraagtukken in het mk. Accountant die geruik
willen maken van de Financieringgid en de oftware voor
financieringaanvragen kunnen hiervoor in feruari ook een
tweedaage opleiding volgen. De Financieringgid 2018 i grati te
downloaden via de weite van MK-kredietcoach.
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Qredit: 38 procent groei kredietverlening in
eerte helft 2018
In het eerte halfjaar van 2018 heeft Qredit voor een totaaledrag
van 34,1 miljoen euro aan zakelijke kredieten vertrekt, een groei
van 38 procent ten opzichte van de eerte helft van 2017. 
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Grootanken lanceren
financieringrichtlijnen voor
circulaire economie
AN AMRO, ING en Raoank heen
gezamenlijke financieringrichtlijnen voor de
circulaire economie gelanceerd. 
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Groen licht voor Nederlande
'groeifaciliteit'
en Nederlande regeling om ondernemer te
helpen met het aantrekken van riicodragend
vermogen i goedgekeurd door ruel. 
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'Alternatieve financiering voor
mk groeit terk ind de crii'
Hoewel ancaire financiering de elangrijkte ron
van vreemd vermogen lijft voor het mk, i de
omvang van alternatieve financieringvormen
ind de crii terk getegen. 
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Kifid opent ook klachtenloket
voor mk'er
Ook kleinere ondernemer die klachten heen
over financieringen kunnen daarvoor nu terecht ij
het Kifid. Het financiële klachtenintituut opent
per 1 juli een klachtenloket waar mk'er hun
eklag kunnen doen. Het Kifid wil daarmee een
toegankelijk en dekundig alternatief zijn voor een
gang naar de rechter ij financiële gechillen. 

Rijkoverheid
zoekt een enior
financial
auditor
Auditdient Rijk
in Den Haag



Gemeente Putten
zoekt een
Financieel
eleidmedewer
ker/Controller
in Putten



 x0

Aanmelden nieuwrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatte
nieuwerichten, opinie en artikelen in uw mailox.
ent u NA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNA.nl.

reCAPTCHA

Upgrade naar een ondersteunde
browser om een reCAPTCHA-uitdaging
te ontvangen.
Als je denkt dat deze pagina ten
onrechte wordt weergegeven, controleer
je je internetverbinding en laad je de
pagina opnieuw.
Waarom gebeurt dit?

Privacy - Voorwaarden

Uw e-mail adre

Aanmelden

Accountant i een uitgave van de Koninklijke Nederlande
eroeporganiatie van Accountant (NA).

ACCOUNTANT.NL

THMA'

Home

Aanprakelijkheid

Accountantdag

Areidmarkt

Nieuw

Areidrecht

Aurance

eroep met toekomt

Opinie

Corporate governance

Dag van de Financial

Derivaten

Carrière

xterne verlaggeving

Financiële intellingen Financiering

Feiten en cijfer

Ficaal

Flex-v

Fraude en witwaen

Artikelen

Fraude in praktijk

ICT

Integrated reporting

Kantoormanagement

Kwaliteit en toezicht

Lerend vermogen

Mk

Ondernemingrecht

Onderzoek en

Opleiding

Overheid

Privac

Profeioneel-kritiche

wetenchap
Penioen

amentellen
tatitical auditing

intelling

Puliek elang

R

emi-pulieke ector

uidie

Van de Helpdek

Accountant maakt geruik van cookie om de weite te analeren en te vereteren en om advertentie te tonen. Door op 'akkoord'
2018 NA (0.0.0.0)
Contact vanDiclaimer
Privacverklaring
pelregel
deat
Volg on
op Twitter
te klikken geeft u ©
toetemming
voor het geruik
cookie. In de
cookieverklaringCookieverklaring
vindt u meer informatie
over
het geruik
van

cookie op deze ite.

NA.nl

Akkoord

