Simpelweg Dė Beste Bedrijfslening
Laat uw Cashﬂow stromen
Wij lenen waar grootbanken afhaken

Beste lezers en lezeressen,
Elk bedrijf, groot of klein moet toegang hebben tot werkkapitaal. Werkkapitaal helpt bedrijven
met het plannen van van hun cashflow behoeften die nodig zijn voor haar natuurlijk groei en
expansie. Neptune® is van origine afkomstig uit Azië, in Azië is het heel gewoon dat startende
ondernemers, kleine en middelgrote ondernemingen gesteund worden door kapitaalverschaffers.
Omdat de traditionele Westerse grootbanken vaak een kortere termijn visie hebben lopen vele
bestaande en nieuwe ondernemers tegen een muur op als ze voor een betaalbare financiering
aankloppen.
Als u deze brochure in handen heeft gekregen dan is het aannemelijk dat u van uw eigen bank
geen financiering voor uw bedrijf of voor het realiseren van uw bedrijfsplan heeft gekregen. In
Azië hebben wij extensieve ervaring opgedaan in bedrijfsfinanciering. Wij weten als geen ander
hoe wij een bedrijfsplan moeten lezen en beoordelen of hoe wij een kredietaanvraag op waarde
kunnen schatten.
Elke aanvraag die bij ons binnenkomt wordt gegarandeerd binnen 24 uur afgerond. De leningen
die wij verstrekken moeten in beginsel tussen de 10.000 en 500.000 € liggen maar andere
bedragen zijn ook mogelijk. Wij hebben gemerkt dat de traditionele manier van het verstrekken
van krediet forse drempels opwerpt voor kleine en startende ondernemers of ondernemers die
onderwater staan. Deze entrepreneurs kunnen vaak geen onderpand, borg of garant stelling
leveren die bij een bedrijfskrediet horen. Wij hebben gemeend om deze en om reden van
snelheid voor een alternatieve manier te moeten opteren. In plaats van het gebruikelijke
onderpand, verzekeren wij elke lening deels op basis van een collectief contract. Voor een
eenmalige betaalbare premie bent u verlost van alle rompslomp.
De premie die bij de lening hoort, vindt u verderop in deze brochure terug. De premie kan niet
worden afgetrokken van de lening of in termijnen worden voldaan. Wij willen u er graag op
wijzen dat er nooit een premie voor krediet risico verschuldigd is als een lening nog niet is
goedgekeurd of als er nog geen getekend contract met u is. Premie is alleen van toepassing als
u de lening ook 100% zeker kunt krijgen en wilt hebben. Elke aanvraag is vrijblijvend.
Onze leningen kunnen al binnen 48 uur gerekend vanaf het moment dat u het aanvraagformulier
aan ons retourneert voor u beschikbaar zijn. Het uitgebreide contract wat u van ons krijgt
beschrijft de opties in detail.

UW Krediet Is Zó Geregeld
Binnen 48 uur beschikbaar
Voor bestaande en startende ondernemingen
Wij luisteren naar u;
Grootbanken zeggen naar u te luisteren, maar zij financieren uw bedrijfsmiddelen meestal op
basis van een korte of middellange termijn lening. Een langlopende lening wordt zelden
verstrekt aan kleine en middelgrote bedrijven. Wij zijn hierin een uitzondering. Als u een
financiering zoet voor de aanschaf van machines, computers of uw inventaris dan lenen wij met
looptijden van 1 tot 30 jaar. Wij geven u als startende ondernemer graag een kontje of helpen u
een handje om de moeilijkste eerste jaren door te komen. Zo staan wij het bijvoorbeeld toe, om
de eerste aflossingstermijn uiterlijk een jaar op te schorten.
Als u naar de aflossingstabel die u verderop in deze folder vinden kunt kijkt dan zult u prettig
verrast zijn over de lage, vaste rente die wij hanteren. Zodra u klant van ons bent, krijgt u een
eigen tussenpersoon toegewezen die u 24 uur per dag kunt benaderen als u daar de behoefte
toe zou voelen. Deze persoon kan u ook prima van dienst zijn bij het uitvinden van subsidies en
ondersteuningen die overheden u kunnen bieden.
Wij lenen voor elk doel en discrimineren niet per
branche. Het is tenslotte niet onze zaak hoe u uw
brood wenst te verdienen. Als u een legitieme
onderneming voert of wilt gaan voeren dan helpen wij
u bij het vinden van de juiste financiering. Heeft u
een innoverend idee en heeft u geen zin om een
venture kapitalist een substantieel deel van uw
onderneming te geven, dan zijn wij ook de juiste
partij van ons. Als uw bedrijfsplan helder is dan zijn
wij vrijwel altijd bereid het stukje extra risico te
nemen. Onze Oosterse wortels maken het ons
gemakkelijker dan wie dan ook om uw innovaties een
kans te geven. Westerse overheden en banken vinden
het vaak een onprettig idee als wij ondernemers
zonder lastige vragen te stellen en om garanties te
vragen helpen. Wij hebben bedrijven in alle
windstreken helpen op zetten, van Azië tot Afrika en
van Europa tot Zuid Amerika. Wij vinden het nog
steeds een eer om u in deze moeilijke economische
tijden van dienst te mogen zijn.

Zó Vraagt U Een Bedrijfskrediet Aan
En wij zeggen geen “Nee”
Ook niet als het u financieel tegenzit
Een goed overwogen kredietaanvraag verhoogt de kans op slagen van uw project. Als wij
beschikken over alle relevante informatie is het beoordelen van uw aanvraag een kwestie van
enkele uren. Bekijk voordat u overgaat tot een aanvraag voor een krediet op de volgende pagina
naar de rente en verzekeringskosten, want bij het kiezen van een financieel product is het zeer
belangrijk om op de hoogte te zijn van alle tarieven.
Wat hebben wij van u nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen?
Bestaand Bedrijf:
Een inleidende email met een samenvatting van uw plan, uw kredietaanvraag en de motivatie
Een beknopte omschrijving van de historie en de doelstelling van uw bedrijf en/of project
Een omschrijving van de vaardigheden, opleiding en ervaring van de ondernemer(s)
Een beschrijving van de rechtsvorm en van de organisatie
Een beschrijving van de markt waarop u zich richt en de volgende financiële gegevens:
De balans en resultatenrekening en de laatste recente tussentijdse cijfers.
Uitgewerkte prognoses met betrekking tot de plannen
Een investeringsbegroting (overzicht geplande investeringen en financieringsbronnen)
Een exploitatiebegroting voor de komende 3 jaar
Een Liquiditeitsbegroting voor de volgende 12 maanden
Indien de aanvrager een rechtspersoon is, een kopie van de publicatie van de statuten en de
eventuele wijzigingen in het staatsblad, alsmede een kopie van de identiteitskaart van de
aanvragende bestuurders.
Een kopie van de identiteitskaart indien de aanvrager een particulier is
Een kopie van de relevante stukken in verband met uw kredietverlening zoals subsidiebrieven,
voorlopige koopovereenkomsten en bestaande kredietovereenkomsten.
Startende bedrijven:
Uw ondernemingsplan, plus de hierboven beschreven documenten voorzover deze van
toepassing zijn.

Een waarschuwing vooraf
De meeste grootbanken vragen bij een
bedrijfslening een afsluitprovisie en eisen
zekerheden zoals voldoende onderpand of garant
stellingen. Omdat onze klanten kunnen lenen
zonder enige zekerheden stellen en wij toch graag
een stukje extra zekerheid in bouwen verzekeren
wij een stuk van het krediet dat wij aan u
verstrekken tegen krediet risico. Deze premie komt
voor uw rekening en dient te worden betaalt nadat
is vast komen te staan dat wij de lening aan u
kunnen verstrekken en nadat de leningnemer en de
leninggever een getekend contract met elkaar
hebben. De lening wordt echter pas vrijgegeven als
de premie ontvangen is door ons of door de
verzekeraar. Wij trekken de premie niet af van de
hoofdsom, financieren deze niet mee of verrekenen
deze in de maanlasten. De premie is eenmalig en is
een vereiste. Als u niet kunt of wilt voldoen aan de
door ons gestelde premie eis heeft het geen zin om
een aanvraag in te dienen voor een lening

Onze Tarieven
Lenen kost geld
Betaal niet meer dan noodzakelijk is
Hoogte Lening Rente Assurantie
Maand
%
Premie
bedrag
3
zakelijk
jaar

Maand
bedrag
5 jaar

Maand
bedrag
10 jaar

Maand
bedrag
15 jaar

Maand
bedrag
20 jaar

Maand
bedrag
25 jaar

Maand
bedrag
30 jaar

€ 3.000

5.0

€ 300,00

€ 89,91

€ 56,61

€ 31,82

€ 23,72

€ 19,80

€ 17,54

€ 16,10

€ 4.000

4.9

€ 360,00

€ 119,70

€ 75,30

€ 42,23

€ 31,42

€ 26,18

€ 23,15

€ 21,23

€ 5.000

4.8

€ 425,00

€ 149,41

€ 93,90

€ 52,55

€ 39,02

€ 32,45

€ 28,65

€ 26,23

€ 7.500

4.7

€ 600,00

€ 223,77

€ 140,51

€ 78,45

€ 58,14

€ 48,26

€ 42,54

€ 38,90

€ 10.000

4.6

€ 750,00

€ 297,92

€ 186,89

€ 104,12

€ 77,01

€ 63,81

€ 56,15

€ 51,26

€ 12.500

4.5

€ 912,00

€ 371,84

€ 233,04

€ 129,55

€ 95,62

€ 79,08

€ 69,48

€ 63,34

€ 15.000

4.4

€ 1.050,00

€ 445,53

€ 278,96

€ 154,74

€ 113,98

€ 94,09

€ 82,53

€ 75,11

€ 20.000

4.3

€ 1.300,00

€ 593,15

€ 371,04

€ 205,35

€ 150,96

€ 124,38

€ 108,91

€ 98,97

€ 25.000

4.2

€ 1.500,00

€ 740,33

€ 462,67

€ 255,50

€ 187,44

€ 154,14

€ 134,74

€ 122,25

€ 30.000

4.1

€ 1.650,00

€ 887,05

€ 553,85

€ 305,16

€ 223,41

€ 183,38

€ 160,01

€ 144,96

€ 35.000

4.0

€ 1.675,00

€ 1.033,34

€ 644,58

€ 354,36

€ 258,89

€ 212,09

€ 184,74

€ 167,10

€ 40.000

3.9

€ 1.700,00

€ 1.179,18

€ 734,86

€ 403,08

€ 293,87

€ 240,29

€ 208,93

€ 188,67

€ 45.000

3.8

€ 1.750,00

€ 1.324,58

€ 824,69

€ 451,34

328.37

€ 267,97

€ 232,59

€ 209,68

€ 50.000

3.7

€ 1.800,00

€ 1.469,54

€ 914,07

€ 499,13

€ 362,37

€ 295,14

€ 255,71

€ 230,14

€ 60.000

3.6

€ 1.850,00

€ 1.760,78

€ 1.094,19

€ 596,13

€ 431,88

€ 351,07

€ 303,60

€ 272,79

€ 70.000

3.5

€ 1.900,00

€ 2.051,15

€ 1.273,42

€ 692,20

€ 500,42

€ 405,97

€ 350,44

€ 314,33

€ 75.000

3.4

€ 2.000,00

€ 2.194,34

€ 1.361,02

€ 738,14

€ 532,49

€ 431,13

€ 371,46

€ 332,61

€ 80.000

3.3

€ 2.100,00

€ 2.337,09

€ 1.448,19

€ 783,61

€ 564,08

€ 455,79

€ 391,97

€ 350,36

€ 90.000

3.2

€ 2.200,00

€ 2.625,25

€ 1.625,19

€ 877,38

€ 630,22

€ 508,20

€ 436,21

€ 389,22

€ 100.000

3.1

€ 2.300,00

€ 2.912,53

€ 1.801,32

€ 970,23

€ 695,40

€ 559,62

€ 479,43

€ 427,02

€ 150.000

3.0

€ 2.475,00

€ 4.362,18

€ 2.695,30 € 1.448,41 € 1.035,87

€ 831,90

€ 711,32

€ 632,41

€ 200.000

2.9

€ 3.000,00

€ 5.807,43

€ 3.584,86 € 1.922,00 € 1.371,56 € 1.099,21

€ 938,05

€ 832,46

€ 250.000

2.8

€ 3.250,00

€ 7.248,29

€ 4.469,99 € 2.391,01 € 1.702,51 € 1.361,60 € 1.159,69

€ 1.027,24

€ 300.000

2.7

€ 3.500,00

€ 8.684,76

€ 5.350,71 € 2.855,46 € 2.028,73 € 1.619,10 € 1.376,27

€ 1.216,79

€ 500.000

2.9

€ 4.500,00 € 14.474,59

€ 8.917,84 € 4.759,11 € 3.381,22 € 2.698,50 € 2.293,78

€ 2.027,99

€ 750.000

2.8

€ 4.750,00 € 21.711,89 € 13.376,76 € 7.138,66 € 5.071,84 € 4.074,75 € 3.440,67

€ 3.041,98

€ 1.000.000

2.7

€ 5.250,00 € 28.949,18 € 17.835,69 € 9.518,21 € 6.762,45 € 5.397,00 € 4.587,55

€ 4.055,98

RETOURNEER PER:
Fax: NL: 084-0030869 BE: 070-426247
Email: sales@neptunebank.com
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Datum Aanvraag

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Inschrijvingsnummer KVK
Naam
Rechtsvorm
Straat Huisnummer Bus
Postcode
Plaats
Provincie
Land
Telefoon
GSM
Fax
Email
Website
RPR
Uw Banknaam en Bankrekening
Rekeninghouder

___/___/_______

_______________________
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––– ––––––– –––––––
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

KREDIET AANVRAAG
Doel van het krediet
Bedrag
Aflossingstermijn in jaren

_________________________________________
€ _________________
_______

CONTACT PERSOON
Naam(voor zover anders dan hierboven vermeld)
Straat Huisnummer Bus
Postcode
Plaats
Provincie
Land
Telefoon
GSM
Fax
Email

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––– ––––––– –––––––
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
_________________________________________
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Hoe dient u een kredietaanvraag in?
Een goed overwogen kredietaanvraag verhoogt de kans op slagen van uw project. Als wij beschikken
over alle relevante informatie zijn wij in staat om sneller te beslissen. De hierna opgesomde gegevens
zijn essentieel voor uw project en voor uw aanvraag.
1. een inleidende e-mall met een samenvatting van uw plan, uw kredietvraag (aard van het krediet en
bedrag) en uw motivatie
2. historiek en doelstelling van uw bedrijf of project
3. de ondernemer(s) : omschrijving van uw (hun) vaardigheden, opleiding(en) en ervaring
4. de interne organisatie en rechtsvorm
5. de 'markt' waarop u zich richt
6. financiële gegevens :
•

de balans en de resultatenrekening van de laatste 3 jaar en recente tussentijdse cijfers

•

uitgewerkte prognoses met betrekking tot de plannen

•

een investeringsbegroting (overzicht van de geplande investeringen en financieringsbronnen)

•

een exploitatiebegroting voor de volgende 3 jaar

•

een liquiditeitsbegroting voor de volgende 12 maanden

7. een kopie van de publicatie van de statuten en de eventuele wijzigingen in het Belgisch of
Nederlands Staatsblad indien de aanvrager een rechtspersoon is, plus kopie van de identiteitskaart van
de aanvragende bestuurders
8. een kopie van de identiteitskaart indien de aanvrager een particulier is
9. een kopie van relevante stukken in verband met uw kredietverlening (bvb. subsidiebrieven,
voorlopige koopovereenkomst, bestaande kredietovereenkomsten,...)

