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ZOEK JE EEN ZAKELIJKE LENING?
NU IS ER EEN NIEUWE MANIER VAN

FINANCIEREN

DIRECT-FUNDING
RECHTSTREEKS LENEN VAN HET PUBLIEK

FUNDING IS EEN INITIATIEF VAN

MIJN FUNDING

DE DIRECT-FUNDING ENGINEERS

WAT IS
DIRECT-FUNDING?

JE BENT FINANCIEEL
ONAFHANKELIJK

Direct-Funding is het rechtstreeks lenen
van het publiek.

Je biedt jouw investeerders een mooie
rente die men bij de bank niet krijgt en je
lost hen af in kwartaaltermijnen. De leningcondities bepaal jij zelf.

Via een Direct-Funding Webpage op je
eigen website plaats je online relatief kleine
leningen (bijvoorbeeld € 1.000) bij je online
bezoekers. De bezoekers kunnen elk één of
meerdere van deze leningen van je afnemen.
Zo kunnen er honderden of meer leningen
geplaatst worden. Zo simpel is het.
De stortingen komen rechtstreeks op jouw
bankrekening binnen. Direct beschikbaar
om te investeren in jouw plannen en jouw
onderneming.

Je Direct-Funding campagne(s) kunnen
een jaar doorlopen, verlengd worden of
opgevolgd door nieuwe campagnes.
Je hebt de tijd een steeds grotere
investeerderskring op te bouwen. Je volgt
een uitgestippelde online marketing en
social media strategie. Je bereikt steeds
meer mensen. Eindelijk ben je echt onafhankelijk.

“MijnFunding draagt kennis over, ik heb veel geleerd”

DIRECT-FUNDING EN
BRANDLOYALTY

MET GELD MAAK JE
GELD

Je maakt het heel interessant als je aan je
investeerders naast een mooie rente ook
nog tal van extra’s zoals korting of andere
leuke voordelen, aanbiedt.

Door Direct-Funding kun je sneller en
meer van je bedrijfsplannen uitvoeren.
Je visie wordt werkelijkheid. Je brengt je
onderneming een niveau hoger. Grote
ondernemers gingen je voor.

Zo win je ook nog eens nieuwe klanten
en houd je bestaande klanten nog beter
vast. Direct-Funding gaat prima samen
met brandloyalty. De slimste marketing.
Je omzet stijgt.
Op deze innovatieve wijze boor je nieuwe
doelgroepen aan. Investeerders worden
klanten, klanten worden investeerders.
Een positieve spiraal. Je opent slim een
deur die anders gesloten blijft.

Je ontwikkelt nuttige ervaring en kennis
die je helpen bij het succesvol ondernemen.
Je omzet stijgt, je winstcapaciteit stijgt, de
waarde van je onderneming stijgt.
Direct-Funding wordt onderdeel van je
ondernemingsstrategie. Het maakt gewoon
meer mogelijk. De financiële kracht van de
massa is enorm.

“Voor ons is Direct-Funding de boost die alles heeft veranderd”

NETWERK VAN
INVESTEERDERS

SAMENWERKEN MET
PROFESSIONALS

Wij kunnen je ook helpen je Funding
Webpage onder de aandacht te brengen
van investeerdersnetwerken.

Direct-Funding is nagenoeg in elke sector
en voor elk doel geschikt. Naast kredietvoorziening voor groeiplannen zijn er al
succesvolle voorbeelden waar Direct-Funding
ook is ingezet voor vastgoedontwikkeling,
bedrijfsovername, management buy-in/out.

Nederland telt een snel groeiend aantal
investeerders die hun kapitaal willen
spreiden over verschillende leningen.
Zo maken ze kennis met jou.
Met je Funding Webpage zet jij je onderneming
professioneel en positief in de schijnwerpers
bij investeerders. Je hebt een heldere leningstructuur en laat zien dat je openstaat voor
zaken. Onder de vele kleine investeerders
bevinden zich er ook die aanzienlijk meer
willen en kunnen investeren. Ontdek vele
verrassende wegen.

Van startups, scale-ups, retail, horeca, tot
productie en techniek, het is bijna voor elke
onderneming lonend om je organisatie uit
te breiden met je eigen Direct-Funding
activiteiten.
MijnFunding kan jou als specialist helpen
bij alles. Maak nu een afspraak voor een
helder informatief gesprek of vraag meer
informatie aan.

The Direct-Funding Engineers

Wil je meer informatie? Ga dan naar
mijnfunding.nl of mail info@mijnfunding.nl
Informatiecentrum Rotterdam:
Stationsplein 45, 4e etage.
Correspondentie:
Postbus 340, 3000 AS Rotterdam
Binnenkort ook in: Eindhoven en
Amsterdam
MF01V1

