
Alfa Commercial Finance

Financieringsaanvragen indienen bij Alfa Commercial Finance kan vanaf nu 

via Fyndoo Advise. Alfa Commercial Finance is een factoringmaatschappij 

die rekening courant aanbiedt op basis van de debiteurenportefeuille 

(gefactureerde omzet). Zij nemen het debiteurenbeheer over én dekken het 

debiteurenrisico af.

Binnen 24 uur wordt 80% van de factuurwaarde (incl. BTW) gefinancierd. 

Dit zorgt ervoor dat de ondernemer zorgeloos zaken kan doen en flexibel 

beschikking heeft over haar liquiditeiten.

Selecteer één of meerdere producten 

in het overzicht. De informatie die in de 

volgende stappen wordt uitgevraagd is 

afhankelijk van het gekozen product. 

Productselectie
1

Vul alle (verplichte) informatie in 

over de kredietnemer. Geef ook de 

contactpersoon van de aanvraag op, zodat 

de bankmedewerkers weten bij wie ze 

moeten zijn in geval van vragen.

Kredietnemer en contactpersoon
2

Voeg een persoon of bedrijf toe en leg 

de juridische structuur vast. Je kunt 

één of meerdere personen of juridische 

entiteiten toevoegen en de relaties 

daartussen vastleggen. 

Juridische structuur
3

Geef aan wie tekenbevoegd zijn. Staat de 

juiste persoon er niet tussen? Voeg deze 

dan nog toe bij Juridische structuur (stap 

3).

Tekenbevoegden
4

Controleer de financieringsbehoefte 

en voeg eventueel een onderbouwing 

toe. In deze stap kan je ook andere 

financieringsbronnen toevoegen.

Lening
5

Upload hier de debiteurenlijst. Voeg een 

beschrijving van het doel en de reden van de 

financieringsaanvraag toe en geef eventueel 

nog aanvullende informatie op.

Debiteuren
6

Geef indien gewenst in deze stap een 

toelichting op de financiële gegevens.

Balans
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In deze stap kan een toelichting gegeven 

worden op de winst- en verliesrekening. De 

gegevens worden automatisch gegenereerd 

op basis van eerder opgegeven informatie.

Winst- en verliesrekening
8

Is er sprake van bestaande financieringen, voeg 

deze dan hier toe.

Bestaande financieringen
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Kies in deze stap om naar de prognosemodule 

te gaan, of voeg een reeds gemaakte 

prognose-rapportage toe.

Prognose
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Op deze pagina vind je een overzicht van alle 

documenten die verplicht of optioneel kunnen 

worden bijgevoegd.

Documenten
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Indien de aanvraag compleet is ingevuld 

verschijnt hier de button verzenden. Hiermee 

wordt de aanvraag inclusief bescheiden direct 

naar Alfa Commercial Finance verzonden.

Aanvraag verzenden
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