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WANNEER U LID WORDT:
• Helpt u andere ondernemers bij het verkrijgen 

van kennis en krediet.

• Kunt u zelf krediet aanvragen.

• Bent u lid en mede-eigenaar van de coöperatie.

• Houden wij u op de hoogte van de voortgang van 
de kredietunie.

KREDIETUNIE WESTLAND

Kredietunie Westland is opgericht in december 2015 om de financierings-
mogelijkheden voor het Midden- en Kleinbedrijf in Westland te vergroten. 
Kredietunie Westland bestaat uit kredietnemende en geldverstrekkende 
leden. Een belangrijk kenmerk van onze kredietunie is de sterke onderlinge 
verbondenheid tussen de leden van de kredietunie, onder andere door 
middel van coaching van kredietnemers door andere ondernemers. 

Het doel van Kredietunie Westland is het vergroten van de 
financieringsmogelijkheden voor het Midden- en Kleinbedrijf in Westland en 
daarmee het versterken van de Westlandse economie en het bevorderen van 
ondernemerschap en werkgelegenheid in Westland.

LID WORDEN

Wilt u als ondernemer ook andere ondernemers helpen bij het verkrijgen van 
kennis en krediet of wilt u zelf krediet aanvragen? Kredietunie Westland is 
een coöperatieve vereniging. Onze leden zijn gevestigd in, gerelateerd aan of 
betrokken bij de regio Westland. Zowel onze kredietnemers als onze 
geldverstrekkers zijn automatisch lid van de coöperatie.

Lid worden van Kredietunie Westland is mogelijk voor zowel natuurlijke 
personen als rechtspersonen. Kredietunie Westland kent in principe een 
‘besloten karakter’. Dit betekent dat er altijd een kennismaking is met de 
ondernemer die lid wenst te worden.

Lid worden kan tegen betaling van een entreefee van € 1.000.
Daarnaast bestaat in de toekomst de mogelijkheid obligaties te kopen van 
€ 1.000 per obligatie met een minimale afname van vijf obligaties.

Heeft u interesse om lid te worden van Kredietunie Westland? Meld u dan 
aan via info@kredietuniewestland.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk 
contact met u op.

mailto:info@kredietuniewestland.nl


COACHEN

Ondernemers die een klankbord hebben, die kunnen sparren met financiële- of vakspecialisten, zijn in de regel 
meer succesvol dan ondernemers die er alleen voor staan.

Kredietunie Westland is op zoek naar coaches. Het doel van coaching is om het kredietrisico voor de 
kredietnemer en voor alle leden van Kredietunie Westland zo klein mogelijk te houden. De coach is feitelijk de 
relatiebeheerder van en voor Kredietunie Westland.

Coaching is in de eerste plaats een 
procesmatige “reflectieve” begeleiding. 
Aan de hand van periodieke gesprekken 
vindt evaluatie plaats van de realisatie tot dat 
moment om vervolgens de vooruitzichten en 
plannen te bespreken. 
Zowel cijfermatig als procesmatig. Een coach 
beschikt over bepaalde competenties naast 
algemene managementkwaliteiten, met 
specialisaties op een specifiek terrein en 
verstand van coachen.

COMPETENTIES
• Vertrouwen en respect

• Goede communicatieve eigenschappen

• Goed inlevingsvermogen/empathie in de kredietnemer

• Creativiteit om oplossingen te vinden

• Planmatig kunnen werken

• Kritisch zijn in positieve zin

• Positieve instelling en enthousiasmeren

• Financieel inzicht

VOORWAARDEN VOOR 
INDIENEN
• U heeft een MKB-bedrijf met goed 

ondernemerschap

• De financiering is bedoeld voor 
activiteiten van uw onderneming

• U bent een ondernemer met een goed 
businessplan inclusief cash flow 
prognose, bij voorkeur opgesteld samen 
met een accountant

• Uw aanvraag bij de kredietunie bedraagt 
maximaal € 250.000

• Deelfinanciering is optioneel

• U bent gevestigd in of u heeft een 
binding met de regio Westland, inclusief 
Midden-Delfland

KREDIET AANVRAGEN

Voor ondernemers in de regio Westland die financiering 
zoeken, is kredietverlening via reguliere banken niet 
altijd eenvoudig. Kredietunie Westland maakt het voor 
MKB-ondernemers uit Westland mogelijk om tot 
€ 250.000 financiering aan te trekken naast bankkrediet 
of andere financieringen.

Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en 
efficiënt omdat u te maken heeft met mensen die thuis 
zijn in het bedrijfsleven in deze regio.

Een kredietaanvrager wordt, nadat zijn of haar aanvraag 
positief beoordeeld is, lid van Kredietunie Westland. 
Daartoe betaalt de kredietnemer een eenmalige 
entreefee van € 1.000.

KREDIET GEVEN

Kredietunie Westland is op zoek naar leden die gevestigd zijn in of een binding hebben met de regio Westland. 
Leden die bijvoorbeeld ondernemer zijn of zijn geweest en bereid zijn om collega-ondernemers te helpen met 
financiering en/of coaching.

Obligaties
Geldverstrekkende leden kunnen obligaties kopen. Daarmee storten zij een minimaal bedrag van € 5.000 in de 
kas van Kredietunie Westland. De obligaties hebben een meerjarige looptijd. Dit betekent dat de kredietgever 
zijn geld voor bepaalde tijd beschikbaar stelt en dat deze gelden gedurende deze periode niet vrij opneembaar 
zijn.

Rente
Op de obligaties wordt een rente vergoed. De rente op de obligaties is mede afhankelijk van het resultaat op 
de kredietverlening, maar tenminste 2,5%.



Kredietunie Westland is voor de uitoefening van haar activiteiten niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat 
niet onder toezicht van de Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten.

Kredietunie Westland wordt gesteund door MKB Westland, VNO-NCW Westland-Delfland en Stichting 
Ondernemersklankbord.

Kredietunie Westland is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Dat wil zeggen dat 
de leden maximaal aansprakelijkheid zijn voor het bedrag dat zij aan de kredietunie ter beschikking stellen. 

CONTACT OPNEMEN 

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen via ons 
algemene e-mailadres: info@kredietuniewestland.nl. 

Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. 

Kredietunie Westland
info@kredietuniewestland.nl 
www.kredietuniewestland.nl 

KvK: 64689395


