
Bespaar tijd en geld



Brengt financiële mogelijkheden
en risico’s in kaart



Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken.
Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij te houden of om er full time 
mensen voor aan te nemen. Zo hebben veel middelgrote ondernemingen niet de tijd en expertise 
om de relatie met een  bank te evalueren en  actief te beheren. Of om een uitgebreide financiële 
bedrijfsanalyse over meerdere jaren te maken. Bij uitbreiding, overnames of projecten is alle 
capaciteit vaak nodig voor de kernactiviteiten. Juist dan is financiële analyse van belang en brengt 
de financiering forse en jaarlijks terugkerende kosten met zich mee. Da Vinci Finance is u graag van 
dienst bij financiering en bij financiële vraagstukken.

Wat doet Da Vinci Finance?
• Signaleert besparingsmogelijkheden in uw bestaande financiering
• Arrangeert uitbreidings- en overnamefinanciering 
•  Maakt een gedegen financiële analyse
• Brengt mogelijkheden en risico’s in kaart
• Is een onafhankelijke financiële sparring partner die uw plannen analyseert en aanscherpt

Wat is uw voordeel?
Geld In veel gevallen kan op de bancaire kosten worden bespaard door een betere structurering 
of tarifering bij de huisbankier of het onderbrengen bij een andere bankier. Het gaat dan om 
aanzienlijke en jaarlijks terugkerende besparingen. Op onze website, www.davincifinance.nl vindt u 
een aantal concrete voorbeelden van gerealiseerde besparingen.

Tijd en snelheid u legt uw situatie éénmaal uit en Da Vinci Finance kan vervolgens  met 
meerdere financiers onderhandelen. Ook voor een bank betekent het werk van Da Vinci Finance 
tijdbesparing. U weet daardoor sneller waar u aan toe bent.

Risicobeperking Da Vinci Finance zet zich niet in voor een financiering waar zij zelf niet in gelooft.  
Wij stellen u ook de lastige vragen zodat u goed voorbereid en met een doortimmerd plan bij 
financiers aanklopt. In het belang van de financier, maar ook in uw belang; 

Betere beslissingen door een gedegen analyse Voor veel ondernemers is de financiële bedrijfs-
analyse een verhelderende steun in de rug. Het is een uitstekend hulpmiddel om (des)investerings-
beslissingen te nemen en de bedrijfskoers beter te bepalen.  



Betere beslissingen door een 
gedegen voorbereiding



Hoe werkt Da Vinci Finance?
1  Wanneer we in een vrijblijvend kennismakingsgesprek over en weer tot de conclusie komen dat 

er toegevoegde waarde is, leggen we vast welke activiteiten Da Vinci Finance verricht en tegen 
welk tarief 

2  Wij maken een heldere financiële bedrijfsanalyse op basis van uw plannen, jaarcijfers en 
prognoses. 

3  In overleg met u wordt de financieringsaanvraag vastgesteld en voorgelegd aan een aantal 
geldverstrekkers. 

4  Op basis van gesprekken met geldverstrekkers volgen de definitieve offertes en kunt u uw keuze 
bepalen, waarbij wij u vanzelfsprekend graag ondersteunen.

Da Vinci Finance analyseert en bereidt voor. U bepaalt.  Zo kunt u met een minimum aan eigen 
tijdsinvestering de financiering regelen en/of verbeteren. 
Het moge voor zich spreken dat alle bedrijfsgegevens door ons met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. Wij respecteren uw relaties met andere 
dienstverleners en toeleveranciers en werken daar in de praktijk vaak nauw mee samen. U hebt een 
vaste contactpersoon die -ook na gebruikelijke kantoortijden- tot uw beschikking staat om samen 
met u het gewenste resultaat te bereiken.

Wat kost Da Vinci Finance?
Da Vinci Finance kent twee soorten vergoeding:
•  Uurtarief: Er wordt een schatting gemaakt van het verwachte aantal uren. Wij houden u op 

de hoogte van de voortgang qua kosten en qua resultaat. Reistijd tot een half uur wordt niet 
berekend. Reiskilometers worden op kilometerbasis doorbelast.

of:
•  No cure no pay: Een resultaatsafhankelijk tarief is bespreekbaar. Een deel van de vergoeding 

bestaat dan uit een percentage voor een geslaagde nieuwe financiering of uit een deel van de 
gerealiseerde besparing op bancaire kosten. 

Indien er in overleg met u kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld fiscaal, notarieel of juridisch 
advies, dan worden die aan u doorberekend.



Hoe groot is uw ruimte  
voor investering?



Wie is Da Vinci Finance?
De adviseurs van Da Vinci Finance zijn voormalig bankiers en hebben jarenlange ervaring op 
management en directieniveau. Ze beschikken over de benodigde expertise en  netwerken bij 
diverse financiële instellingen. Vanuit hun leidinggevende ervaring kunnen zij zich verplaatsen in  
uw positie als directeur en de rol van coach en sparring partner invullen. 
Da Vinci Finance is onafhankelijk. Wij zijn niet gelieerd aan banken, financiële instellingen, 
consultants of accountants. Wij hebben meerdere opdrachtgevers in meerdere sectoren. 

Wij beleven plezier aan het creatief en constructief meedenken aan plannen. Aan het helder op 
schrift zetten en doorrekenen van plannen. En als het plan niet meer ‘lek’ te schieten is, aan het 
spel van de onderhandeling voor een goede en concurrerende financiering. Wij blijven leren 
van de variatie aan uitdagingen die we aangaan. Wij beleven plezier aan het samenwerken met 
initiatiefrijke, gemotiveerde en ondernemende mensen. Mensen zoals u, die ook doen waar ze 
goed in zijn; techniek, handel, productie, vakmanschap, beleggen en vele andere vakgebieden.

Voor wie is Da Vinci Finance?
Da Vinci Finance richt zich op ondernemingen en zelfstandig ondernemers die een krediet van 
minimaal één miljoen euro hebben. Bouwondernemingen, fabrieken, handelsondernemingen maar 
ook zelfstandig ondernemers als apothekers, advocaten, notarissen of agrariërs behoren tot onze 
klanten. U ziet dat wij ons niet gespecialiseerd hebben in een bedrijfstak, maar in financiering en 
financieel management van bedrijven. Ú doet de zaken en wij optimaliseren de financiën.

Hoe groot is uw ruimte  
voor investering?



Gestructureerd zicht
op onroerend goed



Overige diensten

•  Da Vinci Finance Quick Scan Op basis van een snelle inventarisatie (enkele uren) van 
bankcontracten en bedrijfsgegevens wordt een indicatie gegeven van de mogelijke besparing  
op bankkosten.  

•  Da Vinci Finance Export Voor exporterende bedrijven zoekt  Da Vinci Finance de weg in de 
veelheid aan financierings-, subsidie- en kredietverzekeringsmogelijkheden bij (inter-)nationale 
instituten.  

•  Da Vinci Finance Onroerend goed Binnen veel bedrijven maakt onroerend goed een fors deel 
van de activa uit. Een juiste structurering zorgt voor concurrerende rentelasten, evenwichtige cash 
flow en een goede balans met het overige werkkapitaal. 

•  Da Vinci Finance Bedrijfsontwikkeling & Strategie De diverse strategische mogelijkheden van 
de onderneming komen helder en goed doorgerekend op papier.

•  Da Vinci Finance Bestuurders Voor commissarissen, stichtingsbestuurders, bewindvoerders, 
curatoren en aandeelhouders op afstand verricht Da Vinci Finance de financiële analyse van een 
bedrijf of een stichting

•  Da Vinci Finance Privé Brengt overzicht in de financiële verhouding tussen privé en zakelijk. 
Samen met onafhankelijke financiële planners wordt uw totale financiële positie in kaart gebracht 
en waar mogelijk verbeterd.



Op onze website www.davincifinance.nl  

vindt u meer informatie. 

Bel ons voor meer informatie of voor  

een oriënterend gesprek, om te bezien  

wat we voor elkaar kunnen betekenen.
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Meekmawei 2 
9074 TJ Hallum  
0518 43 12 10
0518 43 26 25  

info@davincifinance.nl
www.davincifinance.nl

• Bedrijfsfinanciering

• Financiële Bedrijfs Analyse & Advies

• Financiële Herstructurering 

• Bedrijfsontwikkeling & Strategie


