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 tot 5.000,- eurijn
Krediet met leveranciersbijdrage

Samenwerkingskrediet
Investeer in je bedrijf én in je netwerk

Aflossen in euro’s
Afbetalingstermijn: 4 maanden
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.

Samenwerkingskrediet
Samenwerkingskrediet is krediet
voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en ZZP’ers met een
wat hoger risicoprofiel. Voor hen
is krediet verkrijgen de laatste
jaren lastiger geworden. Banken
hebben geen interesse om krediet
onder de €100.000,- te verstrekken,
en andere kredietopties zijn vaak
veel te duur qua rente en/of
kosten te veel tijd.

Hoe werkt het
Het Samenwerkingskrediet
bedraagt maximaal 5.000,eurijnen. Dit specifieke samenwerkingskrediet kun je alleen uitgeven
als je beoogde leverancier jou graag
als extra klant verwelkomt en daar
ook iets voor over heeft.Je betrekt
namelijk je beoogde leverancier bij
het dekken van onze kosten voor
risico-verzekering.
Zo werken we perfect samen:
je leverancier heeft jou als extra
klant, jij kunt je aankoop doen
voor een eerlijke prijs en wij
hebben de risicokosten gedekt.
Je betaalt voor deze krediet-

ruimte de maandelijkse kosten van
€ 10,- per maand. Ook zet je je in om je
leveranciers aan te sluiten bij het
Eurijn-netwerk. Daar helpen we je
bij.

Voorbeeld
Je hebt goede kans op een toffe
opdracht, maar je weet dat je eigenlijk een animatievideo nodig hebt
om die opdracht binnen te halen.
Als je de opdracht eenmaal krijgt
kun je wel 10 animatievideo’s laten
maken, maar je hebt nú liquiditeit
nodig om die video te laten maken.
Je kent in je omgeving een goede
animatiemaker, die om klanten
te springen zit. De animatievideo die jij nodig hebt, kost
3000,- euro. Zij wil best 10% korting
geven als dat een nieuwe klant betekent, maar voor niks kan ze het niet
doen. De lokale economie steunen
vindt ze ook een goed idee.
Hiervoor kun je een Samenwerkingskrediet van 3000,- eurijn aanvragen.

Voor ieder krediet kijken we wat we
voor ons garantiefonds opzij moeten
zetten. Stel dat er wordt ingeschat
dat we 10% van het krediet opzij
moeten zetten, dan gaat er 10% van
de 3000,- eurijn (dus 300,- eurijn)
naar ons garantiefonds.
De animatiemaker gaf 10% korting
voor jou als nieuwe klant en heeft
er nu 90% van de prijs aan over
gehouden. Deze korting komt
terecht in het garantiefonds. Jij hebt
het filmpje dat je een stap dichter
bij die grote opdracht brengt en wij
hebben het risico dat je de opdracht
alsnog niet krijgt kunnen afdekken.
Dat is de basis.
Daarna kan de animatiemaker deze
eurijnen uitgeven in het netwerk.
Daar helpen we actief bij. Lukt het
niet om eurijnen in Wageningen of
andere communities uit te geven? Na
een half jaar kan je er alsnog gewone
euro’s voor kopen. Kijk op www.
circuitnederland.nl/community voor
een overzicht van communties en
klik door voor bedrijven.

Leveranciersbijdrage
Jouw leverancier geeft dus een
korting die wij gebruiken om het
risico dat jij niet kunt terugbetalen
af te dekken. We noemen dit een
leveranciersbijdrage. Je maakt dus
samen dit krediet mogelijk. Heb je na
4 maanden je krediet terugbetaald?
Je kunt direct weer tot 5.000,- eurijn
krediet opnemen, afhankelijk van
je risicoanalyse, en er is geen leveranciersbijdrage meer nodig. Zo heb
je toegang tot een doorlopend rentevrij krediet, dat je uitgeeft binnen
het netwerk. Eurijnen hebben zo een
grotere kans om bij jouw klanten in
het netwerk terecht te komen. Zij
kunnen hun eurijnen dan weer bij jou
besteden. Zo circuleren eurijnen
extra en kunnen we samen duurzaam groeien.

Krediet aflossen
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.

