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Spotcap helpt ondernemers te 
groeien met snelle en flexibele 
financiering tot €250.000, met een 
maximale looptijd van 15 maanden. 

Flexibel opnemen en aflossen
Vroegtijdige aflossing is boetevrij
Geen onderpand of andere zekerheden nodig
Geen business plan of prognoses nodig

Voordelen van 
Spotcap:

Overbrugging van liquiditeitstekort
Financiering van voorraad of bedrijfsmiddelen
Marketing/sales campagnes
Renovatie en/of uitbreiding pand
Aannemen van extra personeel
Cashflow beheer
Seizoenskrediet

Voorbeelden 
uit de praktijk:
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De aanvraagprocedure verloopt geheel online en kan binnen 15 minuten 
voltooid worden. Dankzij het innovatieve en dynamische kredietanalyse-
model, welk actuele bedrijfsgegevens en kredietwaardigheid beoordeelt, 
kan Spotcap binnen 1 werkdag en vaker dan traditionele partijen, 
financiering verstrekken. Bij positieve uitkomst wordt de kredietfaciliteit 
per direct beschikbaar gesteld aan de klant.



De samenwerking tussen CFSN & Spotcap

Als u voor de eerste keer gebruik wilt maken van de dienstverlening van Spotcap, stuur dan een email 
naar partner@spotcap.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw eigen 
partneromgeving in orde te maken. Bent u reeds geregistreerd bij Spotcap, dan kunt u inloggen op uw 
eigen partnerportal middels het bij ons bekende e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord. 
Ga hiervoor naar onze website, klik op "Partners" en vervolgens op "Login".

Als onderdeel van onze samenwerking met CFSN bieden wij uw klanten 
een korting aan van 1,3% over de eerst opgenomen lening.
Deze partnerkorting wordt kenbaar gemaakt op het kredietvoorstel en zal 
worden verrekend met de afsluitprovisie.

Minimale jaaromzet van € 200.000,- 

Minimaal 24 maanden actief

In het bezit van een NL-betaalrekening 
met internetbankieren 

Recente financiële stukken
voorhanden

KvK registratie

Een stabiele omzetontwikkeling

Het bedrijf draait niet significant veel 
verlies

Het eigen vermogen is stabiel of laat 
een positieve trend zien

Geen recente faillissementen of 
insolventies

Criteria om als bedrijf in aanmerking te komen:

De belangrijkste kenmerken:

Het maximale krediet bedraagt €250.000.

Aflossing geschiedt maandelijks op annuïtaire basis in een aflosschema van 6 tot 
15 maanden. De looptijd kan na 3 maanden eenvoudig verlengd worden via 
hertoetsing om mee te kunnen groeien met het bedrijf.

Afsluitprovisie bedraagt gemiddeld 2%. Met uw partnerkorting van 1,3% over de 
eerstopgenomen lening die wij uw klant bieden kan dit teruglopen tot slechts 0,7%.

Na acceptatie van het voorstel hee� de klant 1 tot 3 maanden tijd om gebruik te 
maken van de kredietfaciliteit. Tot aan de eerste opname is de faciliteit kosteloos; de 
klant betaalt enkel rentelasten over het daadwerkelijk opgenomen deel.

Rentepercentages zijn o.b.v. risicoprofiel: gemiddeld 1,5% per maand, ofwel 10,0% 
rentelasten op een looptijd van 12 maanden i.v.m. de annuïtaire aflossing.
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Het aanvraagproces:

Log in op uw partnerportal om in drie eenvoudige stappen een kredietaanvraag te 
voltooien:

Indien uw klant beschikt over een online boekhoudpakket kunt u deze eenvoudig 
koppelen om zo de gegevens automatisch te importeren.

Uploaden van onderstaande 
financiële documenten

Koppelen van de zakelijke 
bankrekening of transactie-

bestanden uploaden

Invoer van persoons- en 
bedrijfsgegevens

01 02 03

De BTW-aangi�es van tenminste de afgelopen 4 kwartalen.

De jaarrekening van afgelopen jaar. Als deze nog in concept is, dan ook de jaarre-
kening van het voorgaande jaar.
Let op: Indien het bedrijf beheerd wordt door een holding is de meest recente 
jaarrekening van de holding ook vereist.

Indien u het transactieoverzicht van de zakelijke bankrekening(en) van de afge-
lopen 52 weken wilt uploaden, kan dat in een komma-gescheiden bestand. 
Indien betalingen op meerdere rekeningen binnenkomen, graag van alle bank-
rekeningen dit bestand. Dit kan een .XLS, .TAB, .TXT of .CSV maar geen .PDF 
bestand zijn.

Een print screen van het internetbankieren met tenminste datum, tenaamstelling 
en actuele banksaldi, of een scan van een recent bankafschri�
(van elke bankrekening indien van toepassing).

Benodigde documenten:

Om een kredietaanvraag te doen zijn in elk geval de onderstaande documenten nodig 
van het bedrijf:

Deze documenten zijn bij elke kredietaanvraag nodig. Enkel als een onder-
nemer volledig van BTW is vrijgesteld kan de aanvraag ook in behandeling 
worden genomen zonder de BTW-aangi�es. 
Indien de klant afhankelijk is van slechts een beperkt aantal afnemers dan 
is het zeer in voordeel van de cliënt om ook getekende contracten en/of 
verkooporders aan te leveren.


