
 

 
 
 

Op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van koophandel 
zoals deze luiden volgens de meest recent neergelegde tekst. De Hooge Waerder Accountants-Belastingadviseurs-Juristen is de handelsnaam van De Hooge Waerder. 

 
Bedrijfsfinanciering Op Maat 

 
De Hooge Waerder is een accountants- en adviesorganisatie gericht op het MKB die haar 

dienstverlening zo goed mogelijk probeert aan te sluiten op de actuele vraag vanuit de markt. 

Sinds de crisis zijn banken terughoudender geworden met het verstrekken van nieuwe en/of 
extra financieringen. De overheid probeert het verstrekken van financieringen te stimuleren 

en heeft daarvoor verschillende maatregelen beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er ook 
nieuwe financieringsvormen bijgekomen. Hierdoor is het voor het MKB weer wat 

gemakkelijker om toch financiering te verkrijgen, maar lastiger om door de bomen het bos te 

blijven zien. Met name bij grotere financieringsaanvragen of bij aanvulling van reeds 
aanwezige financieringen, kan het combineren van financieringsvormen heel aantrekkelijk 

zijn. De afdeling Corporate Finance van De Hooge Waerder heeft al voor meerdere klanten 
zulke hybride oplossingen geregeld, maar constateert tegelijkertijd dat nog heel veel 

bedrijven niet precies weten welke oplossingen mogelijk zijn en wat dit dan precies inhoudt.  
 

DHW Corporate Finance heeft daarom speciaal voor het MKB een website gelanceerd die 

inzicht geeft in de verschillende financieringsvormen en stimuleringsmaatregelen die op dit 
moment beschikbaar zijn. Ook wordt ingegaan op de voorwaarden waaraan een 

financieringsaanvraag moet voldoen en wordt aandacht besteed aan gerelateerde zaken, 
zoals derivaten en hoe om te gaan met de afdeling Bijzonder Beheer van een bank. Alle 

geïnteresseerden kunnen door middel van het beantwoorden van 9 eenvoudige vragen inzicht 

krijgen in de financieringsoplossingen en overheidsmaatregelen die beschikbaar zijn en die 
passend zijn bij hun eigen specifieke situatie. Hierbij wordt ook het combineren van 

financieringsmogelijkheden meegenomen. De website heet 
www.bedrijfsfinancieringopmaat.nl en is op 1 oktober jongstleden gelanceerd.  

 
De Hooge Waerder is een accountants- en adviesorganisatie die het klantbelang en 

maatschappelijke betrokkenheid altijd hoog in het vaandel heeft staan. De Hooge Waerder is 

een full service accountantskantoor met 5 vestigingen in Noord-Holland en zo’n 160 
medewerkers. Het kantoor is een voorloper op het gebied van ICT-dienstverlening. Zo is er 

een APP beschikbaar voor alle klanten, waarmee zij op een gemakkelijke manier toegang 
hebben tot hun documenten. Daarnaast werken klanten met MijnUBL, waarmee facturen in 

pdf direct verwerkt worden in de administratie en daarmee de handmatige invoer van 

facturen sterk wordt verminderd. Op het internationale vlak is het kantoor aangesloten bij het 
wereldwijde Morison netwerk. Vanuit het one-stop-shopping concept staan zowel 

accountants, als ook HRM-, ICT-, Juridische en Corporate Finance specialisten voor alle 
klanten klaar. Het team Corporate Finance richt zich hierbij specifiek op bedrijfsovernames en 

-overdrachten, bedrijfswaarderingen en uiteraard alle financieringsoplossingen. 

 
 

 
 


