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LEGAL & LAW

Banken trekken zich terug uit het financieren
van het MKB. Aan de crowdfunding via
platformen zitten voor veel ondernemers
grote nadelen. Uit onderzoeken blijkt dat
onvoldoende funding voor tijdverlies en
gemiste kansen zorgt.

Direct-Funding is mogelijk geworden
dankzij een verruiming van de regel- en
wetgeving in Nederland en Europa.

Er moest een echte oplossing komen.
Dit werd de missie van MijnFunding.
Het MijnFunding team brengt als eerste
in Nederland en Europa van alles het
beste samen om zo succesvol voor jou
Direct-Funding te realiseren.
Legal, Technology, Management, Marketing,
Accountancy en meer in één oplossing.
Dat maakt ons de Direct-Funding Engineers.

Ondernemers mogen zich rechtstreeks
richten tot het publiek. Wij noemen dit
Direct-Funding. Uiteraard zijn er regels.
Aan Direct-Funding zijn juridische aspecten
verbonden. Een lening aanbieden aan het
publiek vereist duidelijke voorwaarden,
structuur en ‘compliance’ naar de Autoriteit
Financiële Markten om er enkele te noemen.
MijnFunding ontzorgt de ondernemer met
haar juridische specialisten op het gebied
van Direct-Funding dankzij betaalbare
modulaire oplossingen.

“MijnFunding is een gemotiveerd, gedreven team met een missie”
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TECHNOLOGY

MANAGEMENT

Je tot het publiek richten betekent in deze
tijd automatisch gebruik van het internet
en haar vele mogelijkheden.

Om overzicht te houden op een Direct- Funding campagne zijn administratieve- en
beheerstaken noodzakelijk.

De Funding Webpage staat centraal. Ons
IT/ICT team heeft een ‘state of the art’
website ontwikkeld die snel gevonden
wordt en waar het publiek de informatie
kan lezen en downloaden.

Door middel van onze handige tools voert
de ondernemer en zijn team eenvoudig
zelf het beheer of draagt het beheer over.

De stortingen via de Funding Webpage
worden beveiligd verwerkt en komen
rechtstreeks op de bankrekening van
de ondernemer.
Alle data van de stortingen en degenen
die gestort hebben wordt vastgelegd
zodat effectief marketing en beheer
mogelijk is.

Er is overzichtelijke inzage in het aantal
stortingen, de hoogte van de bedragen,
gemiddelden en trends, etc. Ook de
periodieke rentebetalingen en aflossingen
zijn direct ter inzage en uitvoerbaar.
Ons doel is steeds de ondernemer
onafhankelijk te maken en te houden.
Alle kennis en data is eigendom van de
ondernemer.

“Specialisten werken nauw samen in één specialisatie: Direct-Funding”

MARKETING

ACCOUNTANCY

Naast de juridische, technologische en
administratieve disciplines zijn wij vooral
een marketingbureau met een sterke
focus om jouw Direct-Funding campagne
succesvol te maken.

Wij kijken mee in het opstellen van de
prognoses en cijfers. Wat is haalbaar en
hoe is het haalbaar. Hierbij denken wij niet
in problemen maar in oplossingen.

De marketing begint met een aantrekkelijk
aanbod, storytelling en design. Campagnes
worden gekoppeld aan brandloyalty
strategieën en het publiek wordt bereikt
via social media, mailingen en offline
evenementen.
Via online remarketing en doelgroepanalyse
en -benadering worden alle ‘cutting edge’
marketingtools ingezet. Het resultaat is
de opbouw van een waardevol product,
databestand en werkkapitaal.

MijnFunding helpt bij heldere financiële
overzichten waarbij interne gegevens
uiteraard ‘niet op straat’ komen.

ONE STOP FUNDING
De kracht van MijnFunding is niet alleen
de specialisatie in de vele disciplines maar
met name het betaalbaar samen- voegen
van alles wat nodig is in één service ‘DirectFunding’. One stop funding, dat maakt MijnFunding ook voor jou de beste ‘partner in
business”.

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 710, 3000 AS Rotterdam Binnenkort
ook in: Eindhoven en Amsterdam
MF02V1

