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Modern financieren

De financiële wereld is de afgelopen jaren sterk
veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de
relatie tussen ondernemers en hun bank. Waar
voorheen een ondernemer voor een
financiering vanzelfsprekend naar zijn bank
ging, is dit nu vaak anders.

Steeds meer zien we dat de financiering van een
investering (deels) buiten de bank om wordt
geregeld. Dit kan op verschillende manieren:
denk aan crowdfunding, investeerders-
financieringen, leverancierskrediet, sale & Lease
constructies en familieleningen.

Alternatieven genoeg dus, maar welke
mogelijkheden zijn er voor u en welke hiervan
past het beste bij uw situatie en uw
onderneming? Waar moet u beginnen en wat
moet u doen?

Optimus advies heeft directe lijnen met banken,
investeerders en de platforms voor
crowdfunding. We zijn onafhankelijk en kunnen
u begeleiden bij het maken van de juiste keuze.
Daarbij proberen wij een match te maken
tussen ondernemers met een
financieringsvraagstuk en geldverstrekkers.
Daarnaast bekijken we verschillende
financieringsvormen zodat we in overleg met u
kunnen bepalen wat past bij uw onderneming.

Wij brengen uw mogelijkheden snel, helder en
duidelijk in beeld.

Optimus advies, Kantsingel 16t, 5349 AJ Oss

tel 0412-622005

Gestapeld financieren
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Optimus advies is een advieskantoor dat is gevestigd in
Oss dat staat voor kwaliteit en klantgerichtheid. Onze
klanten bestaan uit ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf en de agrarische sector die zowel nationaal
als internationaal actief zijn.

Onze adviseurs staan bekend als harde werkers met een
realistische inslag en een ‘geen woorden maar daden’
mentaliteit. Sympathiek, met een flinke dosis
inlevingsvermogen en de overtuiging dat je samen verder
komt. Ervaren adviseurs, die weten waar ze over praten
en denken in oplossingen.

Optimus advies staat ondernemers bij op verschillende
terreinen:

• Keuze van de juiste rechtsvorm
• Het aan gaan van samenwerkingsverbanden
• Fiscale advisering en begeleiding van ondernemers die

internationaal actief zijn
• Herstructurering, overname of verplaatsing van een

onderneming
• Bestemmingsplanprocedures
• Handhavingszaken en Lasten onder Dwangsom
• Conflict mediation
• Procedures in het kader van de Meststoffenwet
• Financieringen op maat
• Rendementsbegeleiding.


