Nieuw!
Onafhankelijke ﬁnanciële analyse voor MKB en Grootbedrijf is in Nederland een jonge en
groeiende aktiviteit;
• Banken analyseren uw bedrijf jaarlijks, maar laten niet altijd het achterste van hun tong zien.
Verder kunnen banken alleen het eigen productassortiment aanbieden vanuit het eigen
commercieel perspectief. Da Vinci Finance is onafhankelijk bancair specialist en kan u meerdere
geldverstrekkers aanbieden
• Accountants ontberen veelal de speciﬁeke bancaire expertise en het bancaire netwerk
Hypotheken voor particulieren worden om soortgelijke redenen al voor meer dan 60% gesloten via
het intermediair wat meerdere geldverstrekkers kan aanbieden. Bij veel complexere bedrijfsmatige
ﬁnancieringen is dit percentage sterk groeiend. Da Vinci Finance is één van de weinige bedrijven
die zich heeft gespecialiseerd in bedrijfsﬁnanciering en ﬁnancieel management.

Iets voor u?
Bel ons gerust voor meer informatie of om te bezien of de Quickscan iets voor u kan betekenen.
Meer informatie en voorbeelden vindt u ook op onze website www.davinciﬁnance.nl

Besparen op bankkosten?
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Da Vinci Finance Quickscan

Uw bestaande bankcondities en mogelijkheden voor besparingen en verbeteringen worden in
kaart gebracht. Op basis van deze korte analyse kunt u besluiten of u de betreffende verbeteringen
en besparingen wilt realiseren.

Bankieren; Vertrouwen of Blind Vertrouwen?
Veel ondernemingen bankieren al jaren bij dezelfde bank. Begrijpelijk, want ‘krediet’ betekent
‘vertrouwen’. Vertrouwen in een relatie moet je verdienen en waarmaken. Dat geldt voor u, maar
ook voor uw bank. In het belang van een evenwichtige en wederzijds aantrekkelijke bankrelatie
is het belangrijk dat u in staat bent om op basis van inzicht uw wensen in te brengen. Da Vinci
Finance helpt u om de relatie met uw bank te optimaliseren en inzicht te krijgen in de ﬁnanciële
mogelijkheden van uw bedrijf.

Test u zelf:
• Weet u hoeveel u per jaar aan rente en aan provisies betaalt?
• Weet u hoe ‘uw’ rente zich verhoudt tot de marktrente?
• Weet u hoeveel ruimte u krijgt als er zich een kans of tegenvaller zou voordoen?
• Weet u of sprake is van rente- saldocompensatie?
• Bij hoeveel banken en ﬁnanciële instellingen kunt u uw ﬁnanciering onderbrengen?
• Heeft u de tijd en expertise om bovenstaande zaken in kaart te brengen en te regelen?

Hoe werkt de Quickscan?
Alle relevante bancaire stukken worden door ons doorgenomen; Overeenkomsten met
geldverstrekkers, afname van bankdiensten, kwartaal- en maandafrekeningen. Afhankelijk van de
situatie kan worden gekeken naar prognoses van uw bedrijf. Op basis van de inventarisatie stellen
wij een kort en bondig rapport samen met daarin ook inzicht in de geldende markttarieven.
Ons tijdsbeslag is circa één dagdeel tot één dag. Uw tijdbeslag is maximaal twee uren.
Op onze website vindt u meer informatie en voorbeelden van gerealiseerde besparingen.

