Geldvoorelkaar.nl is grondlegger en marktleider van crowdfunding voor het MKB en particulieren in Nederland.
Onze missie is om een positief verschil te maken op het gebied van financiering en investeringen. Crowdfunding via
Geldvoorelkaar.nl is mogelijk via onderstaande financieringsoplossingen. Wilt u weten welke financieringsvorm voor u
geschikt is? Neem contact met ons op via: 085 - 27 33 465 of info@geldvoorelkaar.nl. We helpen u graag verder!

Annuïtaire lening
De Annuïtaire lening wordt in maandelijkse termijnen
(bestaande uit rente en aflossing) terugbetaald. Aan het einde
van de looptijd is de volledige schuld inclusief rente afgelost.

Aflossingsvrije lening
Bij de aflossingsvrije lening wordt de volledige schuld aan het einde van
de looptijd in één keer afgelost. Afhankelijk van de looptijd van de lening
wordt er tijdens de looptijd rente betaald per kwartaal of per jaar.

WERKKAPITAAL • Voorfinanciering • OVERNAME

Aankoop / verbouwing onroerend goed voor verkoop

Opstart onderneming • Herfinanciering
Verbouwing • Aankoop onroerend goed 

Zonnepanelen

Projectontwikkeling

Voorfinanciering omzet (facturen)
 Seizoensgebonden werkkapitaal • Congres 

• Duurzaamheid • STUDIE

Festival • OVERBRUGGINGSFINANCIERING 

Aanschaf consumentengoederen

•	Voor zowel zakelijke als particuliere geldnemers
•	Betaling maandelijkse annuïteit vanaf start looptijd
•	Vast maandbedrag
•	Risicoclassificaties 1 - 5/5s
•	Looptijd minimaal 6 tot maximaal 120 maanden
Voordelen
•	Voor de geldnemer: direct
starten met aflossen en
rentebetaling; gelijkblijvende
maandlast en structurele
afbouw van de schuld.
•	Voor de investeerder: directe
ingang terugbetaling middels
maandelijkse rente- en
aflossingsbedragen.

•	Voor zowel zakelijke als particuliere geldnemers
• Aflossing einde looptijd; rentebetaling per kwartaal of per jaar
• Er is een reële onderbouwde aflossingsverwachting
• Risicoclassificaties: niet van toepassing
• Leenbedrag vanaf € 15.000,• Looptijd minimaal 3 - maximaal 60 maanden
Voordelen
•	Voor de geldnemer: geen
tussentijdse maandlast
•	Voor de investeerder: relatief
laag risico omdat aflossing reëel
verwacht mag worden, kortere
looptijden.

Groeilening
De Groeilening is een uitgestelde annuïtaire lening. De aflossing
van de Groeilening is uitgesteld tot een periode van minimaal 3 en
maximaal 18 maanden van de totale looptijd.

Converteerbare lening
Een achtergestelde Converteerbare lening is een lening waarop in
eerste instantie geen aflossing plaatsvindt en waarbij de rente wordt
bijgeschreven. In een latere fase kan de opgebouwde vordering omgezet
worden naar certificaten van aandelen in de betreffende onderneming.

INNOVATIE • Overname of opstart

INNOVATIE • Groei

onderneming • Aankoop of verbouwing onroerend
goed (voor verhuur) • GROEI • Duurzaamheid

• Alleen voor zakelijke geldnemers
• Uitgestelde aflossing van minimaal 3 en maximaal 18 maanden
•	Tijdens de periode van uitgestelde aflossing rentebetaling per
kwartaal
• Tijdens de aflossingsperiode een vast maandbedrag
• Begeleiding van een intermediair verplicht
• Leenbedrag vanaf € 50.000,• Risicoclassificaties 5/5s
• Looptijd minimaal 6 tot maximaal 78 maanden
Voordelen
•	Voor de geldnemer: geen
direct ingaande aflossing en
rentebetaling.
•	Voor de investeerder: u geeft
de onderneming de kans haar
groeiambitie te realiseren op
een verantwoorde wijze en
profiteert van een
aantrekkelijke rente.

• Voorfinanciering voorraden

•	Alleen voor zakelijke geldnemers
•	Voor snelgroeiende en innovatieve bedrijven
•	Geen aflossing en rentebetaling gedurende de looptijd
•	Investering en opgebouwde rentevordering kan worden omgezet in
certificaten van aandelen of aan het einde van de looptijd worden
uitbetaald
•	Begeleiding van een intermediair verplicht
•	Leenbedrag vanaf € 100.000,•	Risicoclassificatie 6/6s
•	Looptijd standaard 60 maanden
Voordelen
•	Voor de geldnemer: geen direct
ingaande aflossing en een grotere
mate van betrokkenheid van de
investeerders.
•	Voor de investeerder: de
mogelijkheid tot het verkrijgen
van aandelen in snelgroeiende
innovatieve ondernemingen.

Bekijk de crowdfunding campagnes en lees meer informatie op onze website.
Crowdfunding heeft niet dezelfde zekerheid als sparen bij een bank. Wij adviseren u om slechts een verantwoord deel van uw totaal vermogen
te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten ten einde uw risico te beperken.

085 - 27 33 465
info@geldvoorelkaar.nl
www.geldvoorelkaar.nl

