
FACTORING 
Dé financiering voor MKB & ZZP

Direct geld voor jouw B2B factuur?
Als MKB of ZZP ondernemer kom je vaak niet in aanmerking voor financiering bij een bank. 

Terwijl uit ervaring is gebleken dat juist deze groep ondernemers behoefte heeft aan continuïteit van 
hun liquiditeit. Klanten bij Svea Finans hebben hier geen last van, want Svea Finans koopt 

b2b facturen van ondernemers en betaalt deze binnen 24 uur uit! 

Simpel gezegd is factoring een vorm van financieren, 
waarbij ondernemers hun zakelijke facturen op factuurdatum 
verkopen aan een factormaatschappij zoals Svea Finans, 
waarbij deze partij als koper de vorderingen direct uitbetaalt. 
Op deze manier behoren betalingstermijnen tot het verle-
den en kan de relatie met klanten en leveranciers worden 
geoptimaliseerd. Factoring kan als een op zichzelf staande fi-
nanciering worden gebruikt, wanneer ondernemers behoefte 
hebben aan zekerheid, willen doorgroeien of het debiteuren-
beheer willen professionaliseren. Maar het kan ook worden 
toegepast als gecombineerde financiering.

Naast het verkrijgen van een snellere betaling biedt 
factoring bij Svea Finans nog meer voordelen. Zo loop je geen 
kredietrisico meer en nemen wij jouw debiteurenbeheer 
over. Hiermee wordt een grote last uit handen genomen en 
kunnen ondernemers zich focussen op hun core business. 
Voor het overnemen van je facturen, kredietrisico én 
debiteurenbeheer rekenen wij een factorfee van slechts 2-5% 
van de factuurwaarde, afhankelijk van factoren als de betaal-
termijn en kredietwaardigheid van jouw klant, het volume en 
het bedrag. Je weet vooraf altijd waar je aan toe bent. 

Bij Svea Finans gelden er géén minimale omzeteisen. Ook 
stellen wij geen voorwaarden aan een minumum in te dienen 
factuurbedrag. Onze dienstverlening is zo opgebouwd dat 
je niet vastzit aan langlopende verplichtingen en je zelf kan 
bepalen welke facturen je aan ons wilt verkopen. 

Mail ons je factuur. Wij kopen deze en sturen de factuur gelijk 
door naar jouw klant. Vervolgens betalen wij het bedrag van 
de factuur binnen 24 uur aan jou uit. Wij wachten de betaling 
van jouw klant af en doen indien nodig het debiteurenbe-
heer, waarbij het belang van jouw goede klantrelatie te allen 
tijde voorop staat. Nieuwsgierig? www.svea.com

Specifiek voor de groep ondernemers (met een omzet 
van € 10.000,-tot € 10.000.000,- op jaarbasis) die 
vaak bij banken niet in aanmerking komen voor een 
financiering is Svea Finans 16 jaar geleden opgericht. 
Want wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen 
om te kunnen ondernemen.

Als onderdeel van het Zweedse Svea Ekonomi hebben 
wij -door de banklicentie van onze moedermaat-
schappij- zeer sterke financiële armslag en durven 
we met onze brede ervaring op het gebied van Credit 
Management net een stap verder te gaan

Met onze persoonlijke aanpak willen wij ondernemers 
ontzorgen. Zie ons als het verlengstuk van de onder-
neming. Wij kijken naar de mens achter de onderne-
ming en denken graag mee in oplossingen. Op deze 
manier kunnen wij onze klanten waar nodig maatwerk 
bieden. Svea maakt ondernemen mogelijk.

HET GEZICHT ACHTER…

BETALING BINNEN 24 UUR?!

DAT ZAL DAN WEL DUUR ZIJN....

KOM IK HIER WEL VOOR IN AANMERKING?

HOE WERKT HET DAN?

‘Wij brengen betalingstermijnen terug 
naar 1 dag!’

https://www.svea.com/nl/nld/

