Het Borgstellingskrediet
De alternatieve financiering voor het MKB

Waaraan moet u voldoen?
 Woonachtig in Nederland
 Inschrijving Kamer van Koophandel
 1 of meerdere garantstellers

Uitgangspunten







Zakelijk krediet van € 1.000 tot € 25.000
Snelle doorlooptijd
Geen betaling vooraf / afsluit- of advieskosten!
Netto uitbetaling financiering
Boetevrij aflossen na ½ jaar
Persoonlijk, wij komen naar u toe

Discreet en onafhankelijk






ACHNATON CAPITAL is bank-onafhankelijk
Eigen kredietacceptatie
Vertrouwelijke verwerking van uw gegevens
Eén aanspreekpunt
Ervaren en gekwalificeerde kredietspecialisten

Uw krediet in stappen
 Bel naar 0857 848541 (normaal tarief) of
 Vul het contactformulier in op onze website
(https://www.achnatoncapital.nl) dan bellen wij u.
 Aan het einde van het telefoongesprek weet u of u in aanmerking
komt voor het flexibel bedrijfskrediet.
 Heeft u belangstelling dan plannen wij een gesprek bij u in en bespreken de voorwaarden van het krediet.
 Wij maken de stukken op. Na de ondertekening maken wij, of een
derde partij het geld rechtstreeks over op uw zakelijke rekening.
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Het Borgstellingskrediet
De alternatieve financiering voor het MKB

Uw voordelen
Flexibel
De standaard bank is open tussen 10.00 en 16.00 uur: niet handig! Zakelijk geld lenen kan nu ook buiten kantoortijden. Bij Achnaton CAPITAL
kunt u altijd online een zakelijke lening aanvragen. Daarin is Achnaton
CAPITAL toonaangevend. Ook kunt u bij Achnaton CAPITAL aflossen zoals u wilt: vervroegde aflossing van uw zakelijke lening kost u niks!

Aantrekkelijk
Wij zijn er persoonlijk voor u, zonder dure kantoren en zonder verborgen kosten. Tegelijkertijd maken wij alles voor u zo simpel mogelijk.
Persoonlijk, op u gericht en ook nog eens goedkoop; dat is Achnaton
CAPITAL
Snel
Achnaton CAPITAL helpt u snel en makkelijk aan een zakelijke lening.
Aan het eind van het telefoongesprek weet U direct of u een lening kunt
krijgen, omdat het succes van uw bedrijf o.a. afhangt van uw mogelijkheid om vooruit te kijken. Zo maakt u zich minder afhankelijk en bent u
zelf de baas van uw bedrijf.
Onze dienstverlening is inclusief
 Risico-check
 Offerte
 Vervroegde aflossing indien gewenst
 Administratie
 Bezoek van onze bedrijfsadviseur

Meer informatie?
Bel ons vrijblijvend: 0857 84 85 41 of ga naar:
https://www.achnatoncapital.nl/
Achnaton Finance B.V.
Hoevelakenseweg 76
3784 WJ Terschuur
KvK 11050553
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