De Eurijn werkt voor MKB en ZZP
Je leverancier betrekken bij het netwerk hoef
je niet alleen te doen. Wij treden voor jou op
als verbindingsman: samen overtuigen we je
leverancier van de positieve effecten van deelname aan de Eurijn. Zo laten we de eurijnen circuleren en komen we tot een maximale bestedings
mogelijkheid voor jouw eurijn-krediet.
Kortom, een goede eerste stap richting een robuuste,
duuzame economie die werkt voor MKB en ZZP.

In het kort
Rentevrij doorlopend krediet
Kredietlimiet maximaal 10.000,- eurijn
Aflossen in euro’s
Afbetalingstermijn: 4 maanden

Ondersteuningskrediet
Investeer in je bedrijf én in je netwerk

Kosten: € 10,- p/m
Evaluatie kredietruimte iedere 12 maanden

Meer weten? We komen graag bij je langs om
je meer te vertellen.
Neem vrijblijvend contact met ons op via
info@eurijn.nl of bel 06-22510890.
www.eurijn.nl

De Eurijn is een netwerk van
vernieuwende, dynamische bedrijven die
elkaar versterken met klandizie en krediet.
We informeren je graag over onze
nieuwe kredietmogelijkheden.

Ondersteuningskrediet

Voorbeeld

Bij de banken is rood staan behoorlijk prijzig. In het Eurijn netwerk is
rood staan stukken goedkoper.

Je hebt een kredietlimiet van 10.000,eurijn. In januari neem je 2500,eurijn op en in de periode februari
- april neem je in totaal 7500,- eurijn
op. Eind april bereik je de kredietlimiet van 10.000,- eurijn. Maar omdat
je je krediet van januari aflost vóór
1 mei, kun je in mei weer tot 2500,eurijn opnemen.

Met ons Ondersteuningskrediet
hebben we een toegankelijke, doorlopende kredietruimte van maximaal
10.000,- eurijn. Dit verhoogt de liquiditeit van jou als ondernemer en
stimuleert zo de handel binnen het
netwerk. Bedrijven met een laag risicoprofiel komen voor dit krediet in
aanmerking.

Hoe werkt het?
Als lid van de Eurijn krijg je voor
€ 10,- per maand toegang tot een
kredietrekening met een kredietlimiet tot maximaal 10.000,eurijn. De hoogte van dit bedrag
wordt bepaald door een onafhankelijke
kredietbeoordelaar
en wordt jaarlijks geëvalueerd.
Kredietruimte die in maand X
gebruikt wordt, moet binnen 4
maanden weer zijn aangevuld.

Zo heb je toegang tot een doorlopend krediet tot 10.000,- eurijn gedurende 12 maanden. Jaarlijks wordt je
limiet geëvalueerd.

Maand

Opnemen

Januari

U€ 2500,-

Aflossen

Februari

U€ 2500,-

Maart

U€ 3000,-

April

U€ 2000,-

Mei

U€ 2000,-

U€ 2500,-

Juni

U€ 3000,-

U€ 2500,-

Juli

U€ 2000,-

U€ 3000,-

Augustus

U€ 3000,-

U€ 2000,-

September

U€ 1500,-

U€ 2000,-

Oktober

U€ 2500,-

U€ 3000,-

November

U€ 3000,-

U€ 2000,-

December

U€ 3000,-

U€ 3000,-

Januari

U€ 1500,-

Februari

U€ 2500,-

Maart

U€ 3000,-

April

U€ 3000,-

Waar besteed je jouw

Waar geven leveranciers

krediet?

hun eurijnen uit?

•
•
•
Het idee van de Eurijn is lokale circulatie. Daarom hebben, in tegenstelling tot gewone euro’s, eurijnen een
beperkte besteedbaarheid: je kunt
alleen terecht bij leden van het netwerk. Dit is een betwuste beperking
die de kern vormt van een sterke lokale economie. Wij helpen je om je
leveranciers bij het netwerk te betrekken.
Je weet zo namelijk zeker dat
jouw leverancier het geld óók in
het netwerk besteedt, en dat geldt
ook voor de leverancier van je
leverancier, enz. Het is dus juist deze
begrenzing in besteedbaarheid die
resulteert in netto extra verdiensten.
Eurijnen hebben zo een grotere kans
om bij jouw klanten in het netwerk
terecht te komen. Zij kunnen dan
weer meer bij jou besteden. Zo kunnen we samen duurzaam groeien.

In het Eurijn
netwerk
Bij andere communities in
Nederland
Bij bedrijven in het landelijk
netwerk

Kijk voor een overzicht op
circuitnederland.nl/community

Wat kost het krediet?
Je betaalt voor deze kredietruimte
€ 10,- per maand. Ook zet je je in om
je leveranciers aan te sluiten binnen dit lokale netwerk. Wij helpen je
daarbij.

Hoe los ik krediet af?
Je krediet betaal je terug in euro’s via
een automatische incasso. Zo verloopt dit soepel en blijven de eurijnen langer circuleren in het netwerk.

