
Productselectie
1

Selecteer één of meerdere producten in 

het overzicht. De informatie die in de 

volgende stappen wordt uitgevraagd is 

afhankelijk van het gekozen product. 

Financieringsaanvragen indienen bij OPR-Bedrijfskrediet kan vanaf nu via Fyndoo

Advise. OPR biedt ondernemers, die door onvoorziene groei en omstandigheden

snel geld nodig hebben, kortlopende financieringen aan. Ideaal voor het opvan-

gen van schommelingen in de liquiditeit veroorzaakt door bijvoorbeeld seizoens-

patronen, eenmalig verhoogde uitgaven of het overbruggen van een

(onvoorziene) situatie.

OPR-Bedrijfskrediet 
aanvragen via Fyndoo Advise.

Kredietnemer en contactpersoon
2

Selecteer één of meerdere producten in het 

overzicht. De informatie die in de 

volgende stappen wordt uitgevraagd is 

afhankelijk van het gekozen product.

Juridische structuur
3

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. 

Tekenbevoegden
4

Geef aan wie tekenbevoegd zijn. Staat 

de juiste persoon er niet tussen? Voeg 

deze dan nog toe bij Juridische structuur 

(stap 3).

Lening
5

Controleer de financieringsbehoefte en 

voeg eventueel een onderbouwing toe. In 

deze stap kan je ook andere financierings-

bronnen toevoegen.

Financiële informatie

In deze stap wordt informatie 

opgevraagd over het bedrijfsresultaat en 

de financiële gegevens van de 

ondernemer. 

6

Balans

Geef indien gewenst in deze stap een

 toelichting op de financiële gegevens.

7

Bestaande financieringe

Is er sprake van bestaande 

financieringen, voeg deze dan

hier toe.

8

Documenten

Op deze pagina vind je een overzicht van 

alle documenten die verplicht of optioneel 

kunnen worden bijgevoegd.

9

Aanvraag verzenden10
Indien de aanvraag compleet is ingevuld 

verschijnt hier de button verzenden. 

Hiermee wordt de aanvraag inclusief

 bescheiden direct naar OPR-Bedrijf-

skrediet verzonden.

een kredietbeslissing binnen één dag;

na akkoord van de ondernemer wordt het geld 

direct uitgekeerd;

de ondernemer komt in aanmerking voor een 

cash back: wanneer de financiering succesvol 

wordt terugbetaald, zal 10% of 20% (afhankeling 

van de OPR Rating) van de kredietkosten terug-

gestort worden;

van €3.000 tot maximaal €50.000;

met een looptijd van 1 tot maximaal

12 maanden;

OPR-Bedrijfskrediet biedt zakelijke financieringen aan met;


