
Productselectie
1

Selecteer één of meerdere producten in 
het overzicht. De informatie die in de vol-
gende stappen wordt uitgevraagd is af-
hankelijk van het gekozen product. 

Financieringsaanvragen indienen bij Fundr kan vanaf nu via 

Fyndoo Advise. Met de digitale leningsstraat van Fundr kan jij 

als financieel adviseur op een innovatieve en eenvoudige 

manier een financiering aanvragen voor klanten van Rabo-

bank, ING en ABN Amro. Doordat Fundr de beoordeling doet 

op basis van transactiegegevens en een paar aanvullende 

vragen heb je binnen 15 minuten duidelijk of er gefinancierd 

kan worden en tegen welke voorwaarden.

Fundr producten 
aanvragen via Fyndoo Advise.

Persoonlijk aanbod
9

Binnen een paar minuten na het versturen van je aanvraag ontvang je een 
persoonlijk aanbod per mail. Ook wanneer Fundr geen persoonlijk aanbod kan 
doen, ontvang je hierover bericht per mail.

Reageer direct
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Je kunt direct reageren op het aanbod van Fundr, de accountmanagers van Fundr 
gaan dan gelijk voor je aan de slag. Wanneer je nog geen reactie gestuurd hebt op 
het aanbod nemen zij binnen enkele dagen contact met je op om te horen wat je 
van het aanbod vindt.

Geïnteresseerd?
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Een accountmanager van Fundr plant een videogesprek met jouw klant, uiteraard 
kan jij daarbij aansluiten. Naast kennismaken met de klant, willen zij graag meer 
weten over zijn/haar bedrijf en plannen én worden eventuele vragen beantwoord. 
Dit gesprek duurt ca. 45 minuten.

Financieringsovereenkomst tekenen
12

Bij een positieve uitkomst wordt de financieringsovereenkomst gereed 
gemaakt. Deze kan jouw klant digitaal ondertekenen via iDIN.

Kredietnemer en contactpersoon
2

Vul alle (verplichte) informatie in over de 
kredietnemer. Geef ook de contactpersoon 
van de aanvraag op, zodat de bankmede-
werkers weten bij wie ze moeten zijn in 
geval van vragen.

Juridische structuur
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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)

Financiële informatie
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In deze stap wordt informatie opgevraagd 
m.b.t. omzet, winst en eventuele 
bestaande financieringen. Op basis hiervan 
kan de terugbetaalcapaciteit worden 
bepaald.

Lening
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Controleer de financieringsbehoefte en 
voeg eventueel een onderbouwing toe. 
Voeg het MT940-bestand, oftewel een 
export van de banktransacties, toe zodat 
na versturen direct het risicoprofiel
berekend kan worden.

Aanvraag verzenden
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Indien de aanvraag compleet is ingevuld 
verschijnt hier de button verzenden. 
Hiermee wordt de aanvraag inclusief 
bescheiden direct naar Fundr verzonden.

Bestaande financieringen
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Is er sprake van bestaande financieringen, 
voeg deze dan hier toe.


