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Wie zijn wij?
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Sietske Knüppe
Sr Relatiemanager Kunst & Cultuur

Lambert de Pater
Sr Relatiemanager Kunst & Cultuur



Triodos Bank
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Focus op een

menswaardig bestaan

MKB

Kunst en Cultuur

Landbouw en Voeding

Energie en Klimaat

Duurzaam Vastgoed

6 impact gebieden

Zorg en Welzijn



Financiering aanvragen
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Aanvraag indienen via portal 

https://www.triodos.nl/zakelijk-lenen

Voor leningen vanaf €50.000,--

Lening uitgekeerd

Als aan alle voorwaarden is voldaan wordt de lening

uitgekeerd. 

De bank fiatteert de aanvraag

De relatiemanager schrijft een financieringsvoorstel en

legt dit ter fiattering voor. Hierna stelt de bank de 

kredietovereenkomst op, dan is alles definitief

Informatiegesprek met de bank

Een relatiemanager van de bank neemt contact op om de 

aanvraag door te spreken en eventueel aanvullende

vragen te stellen. 

Aanvraag proces

Hoe werkt dat? 

https://www.triodos.nl/zakelijk-lenen


Waar kijken we naar?
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Wie financieren we

- Structuur

- Ondernemerschap

- Inbedding in eco-systeem

Wat financieren we

- Pand, apparatuur

- Verduurzaming/ verbouwing

- Werkkapitaal (cashflow/voorfinanciering)

Wat als het mis gaat

- Hypotheek

- Verpanding

- Garanties (waaronder CCS)

Hoe worden we terugbetaald

- Hoe sterk is de kasstroom waar rente& aflossing uit

betaald wordt?

Wat nemen we mee in onze beoordeling?



Hoe ziet de financiering er uit?
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Looptijd

- Gelijk aan de afschrijvingstermijn

- Gelijk aan de betalingstermijnen financier

Aflossing

- Lineaire aflossing

- Bullet 

Bijkomende kosten

- Afsluitkosten 1%

- Bereidstellings- of kredietprovisie

Rente

Dit wordt per geval bepaald en is afhankelijk

van het moment van aanvragen.

Lening/krediet



CCS garantie
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Wat is het doel van de CCS? Hoe werkt de CCS?

Voorbeelden:Voor welke financieringen kunnen we de CCS 

inzetten?

Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility (CCS garantiefaciliteit)
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Cashflowfaciliteit
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- ‘Snelweg’ ingericht voorfinanciering laatste 

termijn NFF

- We kijken ook naar andere partijen om voor 

te financieren.

- Rekening-courant faciliteit

Cashflowfaciliteit



Contact
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Sietske Knüppe
Sr Relatiemanager Kunst & Cultuur

T   +31 6 52711868

M  sietske.knuppe@triodos.nl

Lambert de Pater
Sr Relatiemanager Kunst & Cultuur

T   +31 6 18897665

M  lambert.depater@triodos.nl

Vragen?

mailto:Sietske.knuppe@triodos.nl
mailto:lambert.depater@triodos.nl


Thank you


