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“Het mooie is dat 
Mogelijk echt de taal 

van ondernemers 
spreekt, zij snapten 
dat wij snel wilden 

schakelen. De 
financiering kwam 

heel snel rond.”

Ralph van Bemmel, mede-eigenaar van House of Bird
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In het kort

Clubdeal: meerdere investeer-
ders financieren een object 

Vastgoed als kritisch vertrekpunt voor de financiering

Kortlopende financieringen: projectontwikkeling, transformatie of 
overbrugging

Voor grotere leensommen heeft Mogelijk 
de clubdeal in het leven geroepen. Met 
een clubdeal kunnen investeerders samen 
een object financieren. De totale leensom 
wordt opgedeeld in maximaal 5 delen. Elke 
investeerder bepaalt hoeveel delen hij of zij 
wil financieren. Ervaring leert dat kleinere 
leensommen sneller gefinancierd worden en 
omdat snelheid voor ondernemers vaak van 
belang is, is deze optie toegevoegd aan het 
model van Mogelijk. 

Mogelijk financiert niet alleen voor 10 of 20 
jaar, maar ook kortstondig, bijvoorbeeld voor 
1 of 2 jaar. In geval van projectontwikkeling, 
de transformatie van winkel naar bijvoor-
beeld appartement of voor het kort vrijmaken 
van werkkapitaal, kunnen ondernemers een 
kortdurende financiering aangaan. Mogelijk 

brengt vraag en aanbod van kapitaal bij 
elkaar en er zijn veel investeerders die liever 
kortstondig financieren. Het geld rendeert 
korte tijd, waarna het voor de investeerder 
weer liquide is. Informeer naar de mogelijk-
heden!

De focus bij Mogelijk Vastgoedfinancieringen 
ligt altijd op het vastgoed. Het vastgoed 
vormt de belangrijkste zekerheid voor de 
investeerder. De investeerder financiert de 
zakelijke hypotheek van de ondernemer en 
in ruil daarvoor krijgt hij een mooi rende-
ment, geborgd met zekerheden. Grootste 
zekerheid vormt het pand, dit fungeert als 
onderpand voor de lening en de investeerder 
krijgt het eerste recht op hypotheek, deze 
staat op naam van de investeerder. Mogelijk 
besteedt veel aandacht aan het beoordelen 
van het vastgoed. Een team van zeer ervaren 

vastgoedspecialisten beoordeelt het vast-
goed altijd op zes punten:
1. De kwaliteit van het object.
2. Omgeving en ligging van het object.
3. Marktwaarde en WOZ-waarde.
4. Courantheid van het object.
5. Gewenste leensom ten opzichte van de 

waarde.
6. Alternatieve aanwendbaarheid.
Pas als deze zes punten allemaal voldoende 
scoren, wordt de aanvraag verder in behan-
deling genomen. Deze beoordeling geeft de 
investeerder de zekerheid die van belang is. 

Accountmanager Rozalinda van Leeuwen.

De accountmanagers van Mogelijk beantwoorden graag uw vragen.
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In het kort

Mogelijk stelt algemeen directeur aan

De Verhuurhypotheek voor vastgoedbeleggers

5x zekerheid voor investeerders

Het bieden van zekerheid voor investeerders 
is stevig ingebakken in het model van Moge-
lijk. Dat dat gewaardeerd wordt, blijkt uit het 
steeds verder groeiende netwerk. Mogelijk 
biedt investeerders een aantrekkelijk rende-
ment dat geborgd wordt met 5 zekerheden:
1. Het eerste recht van hypotheek 

De investeerder krijgt voor zijn inves-
tering het eerste recht van hypotheek. 
Het eerste recht van hypotheek wordt 
ingeroepen als de geldlener niet meer 
aan zijn verplichtingen kan voldoen. 
Als het tot executie komt, dan wordt de 
investeerder uit de opbrengst als eerste 
terugbetaald.

2. Debiteur tekent in privé mee 
De debiteur tekent bij het aangaan van 
de lening altijd ‘in privé’ mee. Ook als de 
financiering plaatsvindt in zijn B.V.

3. Eigen inbreng debiteur 
De minimale eigen inbreng die Mogelijk 
vraagt van de debiteur is 15%.

4. Overname debiteurenrisico door  
Mogelijk 
Betaalt de debiteur de maandelijkse 
rente en aflossing niet, dan neemt Mo-
gelijk de betaling hiervan over. In geval 
van bijvoorbeeld een faillissement, kan 
Mogelijk in een uiterst geval overgaan 
tot verkoop van het pand.

5. Secundaire opstalverzekering 
Blijkt een debiteur geen opstalverze-
kering afgesloten te hebben en het 
onderpand gaat verloren, dan is de 
opstal verzekerd door een secundaire 
opstalverzekering.

Mogelijk Vastgoedfinancieringen heeft 
Folkert Eggink aangesteld als algemeen 
directeur. Hij zal de organisatie en het team 
begeleiden bij het realiseren van verdere 
groei. Folkert: “Mogelijk is een mooi bedrijf 
met de focus op de klant, wat ik enorm om-
arm. Deze nieuwe uitdaging voelt voor mij 
als precies de juiste op het juiste moment. 
Ik heb dankzij mijn werkverleden bij ING Real 
Estate ervaring in vastgoed en bij Funding 
Circle heb ik kennis opgebouwd in het finan-
cieren van ondernemers. Ik kijk er enorm 
naar uit om samen te bouwen aan het meest 
toonaangevende merk in de markt van vast-
goedfinancieringen. Ik zie veel kansen in het 
uitbouwen van de unieke positionering van 
Mogelijk. Met behoud van de kwaliteiten van 
Mogelijk ga ik aan de slag om samen met 
het team de groeiambities te realiseren.”

Een klein jaar geleden introduceerde 
Mogelijk De Verhuurhypotheek. De Verhuur-
hypotheek is voor professionele vastgoed-
beleggers die een financiering zoeken voor 
woonhuizen of appartementen voor de 
verhuur. Uniek is dat Mogelijk dit vastgoed 
financiert in heel Nederland: van grote stad 
tot kleine kern. De Verhuurhypotheek biedt 
vastgoedbeleggers veel flexibiliteit. De 
looptijd is standaard 20 jaar, maar looptijden 
tussen de 3 en 30 jaar zijn ook mogelijk. De 
leensom is aflossingsvrij tot 50 of 60% loan-
to-value (LTV). Daarbij is het mogelijk om 
10% per jaar extra boetevrij af te lossen over 

de initiële leensom. Neem gerust contact 
met ons op, we vertellen u graag meer!
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Meer weten? Bekijk de animatie!

Investeerders

Investeren in een 
zakelijke hypotheek bij 
Mogelijk: zekerheid en 
rendement

Uw voordelen
 Stabiel rendement, iedere 1e van de maand op uw rekening

 Vastgoed als veilig onderpand

 Uw geld is op elk gewenst moment liquide te maken

 Eerste recht van hypotheek één-op-één op uw naam

l
l

l
l

Bent u op zoek naar manieren om uw geld te 
investeren? Wilt u zekerheid en vindt u kapitaalbehoud 
belangrijker dan maximaal rendement? Kies dan 
voor investeren in zakelijke hypotheken bij Mogelijk 
Vastgoedfinancieringen, hét veilige alternatief voor 
beleggen in aandelen en vastgoed. Bij Mogelijk 
financiert u de zakelijke hypotheek van een ondernemer. 
Dat is zeer aantrekkelijk en veilig, want het pand dient 
als onderpand. U krijgt het eerste recht op hypotheek, 
de hypotheekakte staat één-op-één op uw naam. Wilt 
u snel weer over uw geld kunnen beschikken? Dat kan. 
De rechten en plichten van de lening- en hypotheekakte 
zijn voor u als investeerder eenvoudig overdraagbaar.
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Ondernemers Karsten Pawelczyk en Nico Visser

De kansen die wij zagen zijn door Mogelijk 
gerealiseerd
Zeven jaar geleden kreeg Karsten Pawelczyk 
de kans villapark De Boshof in Ermelo in 
tijden van crisis succesvol te exploiteren. 
“Ik had het idee om het park op den duur te 
kopen, samen met mijn zakenpartner Nico 
Visser. Wij vormden de perfecte combinatie 
om het park naar een hoger level te tillen.”

Nico is eigenaar van het bedrijf ‘Steengoed 
voor buiten’. “Het bedrijf is gespecialiseerd 
in tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud. Nico 
heeft veel ervaring en naam opgebouwd 
met zijn bedrijf om parken en tuinen aan 
te leggen en allure te geven. Samen zagen 
wij potentie in het villapark en we wilden 
de uitdaging aangaan om het park op te 
knappen en te kopen. Door onze krachten en 
expertise te bundelen, waren we van mening 

dat we dit tot een heel mooi succes konden 
maken”, vertelt Karsten.

Positief
De twee zakenpartners zochten een finan-
ciering. Via een relatie van ons hoorden we 
van Mogelijk Vastgoedfinacieringen. De 
geluiden waren erg positief en we besloten 
een afspraak te maken. Op kantoor in Breu-
kelen hadden we een heel fijn en motiverend 
gesprek. We voelden ons als ondernemers 
begrepen. Er werd direct gedacht in mogelijk-
heden.”

Geloof in ons plan
“Mogelijk brengt investeerders en onderne-
mers samen en daar komen mooie kansen 
van. Mogelijk geloofde in ons plan en 

vertaalde dit op een uitstekende manier naar 
investeerders. Voordat we het wisten ston-
den de investeerders in de rij om ons te fi-
nancieren. Uiteindelijk waren Mogelijk en de 
investeerders ons goed gezind en werd het 
een succes! En wie had kunnen denken dat 
juist in de coronatijd vakantie in eigen land 
zo goed zou uitpakken. Wij zijn ontzettend 
blij dat we, mede dankzij Mogelijk, dit tot een 
mooi succes hebben kunnen maken.”

Interview

“Investeerders 
waren ons goed 

gezind.”
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Interview

Investeerder Gert Breman

“Ik ben heel enthousiast over Mogelijk”

Nico Visser en Karsten Pawelczyk kochten villapark De Boshof in Ermelo.

Toen ik op mijn vijftigste mijn bedrijf 
verkocht, wilde ik goed nadenken over 
een nieuwe invulling van mijn werkleven. 
Tegelijk zocht ik naar mogelijkheden om 
mijn geld te laten renderen zonder grote 
risico’s. Op de bank laten staan leverde 
niets op. Een vermogensbeheerder belegde 
wat geld voor mij, maar de opbrengst viel 
tegen. Een goede vriend attendeerde mij op 
Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Ik was 
meteen enthousiast”, vertelt ondernemer en 
investeerder Gert Breman.

“Zolang als ik mij herinner ben ik aan het 
handelen. Op mijn twaalfde had ik een 
handeltje in tuners en versterkers. Op mijn 

achttiende bezocht ik een beurs en kwam 
ik in aanraking met een partij die dealers 
zocht voor koffiemachines. Ik stapte in en 
al gauw begon ik met het idee om eigen 
koffiemachines te ontwikkelen met unieke, 
eigen koffie. Dat was het begin van Fortune 
Coffee.” Fortune Coffee is specialist in koffie 
en koffieautomaten en zorgt ervoor dat 
organisaties in heel Nederland goede koffie, 
thee en andere warme dranken kunnen 
zetten. Gert bouwde het bedrijf samen met 
zijn compagnon Ton van der Tang uit tot 
een professionele franchiseorganisatie 
met dertig vestigingen. “Na verloop van tijd 
merkte ik dat het werk voor mij te routine-
matig werd. Ik had zin om iets totaal nieuws 

te gaan doen. Ook al had ik nog geen idee 
wat ik precies wilde gaan doen, besloot ik na 
32 jaar het bedrijf aan Ton van der Tang te 
verkopen.”

Ik vond het model van  
Mogelijk direct geweldig
“In het begin was het een behoorlijk gat 
waar ik in terechtkwam. Ik moest loskomen 
van het werk en ontdekken wie ik nog meer 
was behalve mijn bedrijf. In die periode 
kwam ik in contact met Mogelijk. Ik vond 
het model direct geweldig. Ik verstrek 
leningen met een pand als onderpand, dat 
geeft zekerheid. Maandelijks ontvang ik 
rente-inkomsten op mijn rekening en ik ben 

8   MOGELIJK MAGAZINE



Interview

enorm flexibel. Want als ik mijn geld liquide 
wil maken, dan kan ik de hypotheekakte 
overdragen op een opvolgende financier. 
Precies dat was aan de orde bij het object 
in Ermelo. Een vriendin van mij zocht een 
mooie investeringsmogelijkheid. Ik had haar 
geattendeerd op Mogelijk en haar geholpen 
bij het selecteren van de aanbieding die bij 
haar paste. Ze koos voor Ermelo en was heel 
blij met het rendement. Maar toen kreeg ze 
de unieke kans om een nieuw appartement 
te kopen, hiervoor had ze al haar midde-
len nodig. Ik heb de financiering van haar 
overgenomen. Dit ging heel eenvoudig. De 
notaris maakte nieuwe stukken op, ik stortte 
het bedrag op de rekening van de notaris en 
de vriendin kreeg haar bedrag weer terug. 
Mijn enthousiasme voor Mogelijk is zo groot 
dat ik al flink wat investeerders heb aange-

dragen. Ik heb zelfs een tijdje voor Mogelijk 
met investeerders gebeld om ze uitleg te 
geven over het model.”

StoryBrand.nl  
nieuwe werkuitdaging
Inmiddels heeft Gert een nieuwe werkuit-
daging gevonden. “Ik las het boek ‘Building 
a StoryBrand’ van Donald Miller en ik was 
helemaal om! Het geeft een totaal andere 
kijk op marketing. Donald Miller is grondleg-
ger van StoryBrand. Dit is een marketingin-
strument dat bedrijven tools biedt om hun 
boodschap helder te maken. Daan & Lizzy 
Schmidt hebben StoryBrand Nederland 
opgericht en daar heb ik mij als aandeelhou-
der bij aangesloten. Met dit model helpen 
wij marketingprofessionals en ondernemers 
hun verhaal heel scherp neer te zetten. Het 

is geweldig om op deze manier waarde toe 
te kunnen voegen aan ondernemingen. Ik 
heb het gevoel dat we bedrijven goud in 
handen geven. De workshops die we geven, 
vind ik fantastisch om te doen, ik krijg er 
veel energie van!

“Bij Mogelijk 
voelden we ons 

als ondernemers 
begrepen”

Nico Visser en Karsten Pawelczyk kochten villapark De Boshof in Ermelo. Investeerder Gert Breman.
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Investeerder vertelt

Investeerder Jacco Fierloos:  
“De menselijke maat bij Mogelijk 
ervaar ik als weldadig.”
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“De afgelopen jaren hebben onze bedrijven 
zodanig gedraaid dat we kapitaal hebben 
weten op te bouwen. Op zoek naar 
mogelijkheden het geld te laten renderen, 
kwam ik bij Mogelijk Vastgoedfinancieringen 
terecht. Investeren bij Mogelijk betekent 
voor mij dat ik een mooi rendement maak, 
zonder dat ik er veel werk aan heb”, vertelt 
Jacco Fierloos, hij is investeerder bij 
Mogelijk.  

“Ik kwam erachter dat ik af en toe geld over 
had. Mijn financieel adviseur raadde mij aan 
om eens een kijkje te nemen bij Mogelijk. 
Na een gesprek in Breukelen was ik direct 
geïnteresseerd. Kijk, ik doe mijn werk graag, 
maar wil het in vijf dagen doen. De avon-
den en weekenden houd ik vrij voor andere 
dingen; dat vind ik (ook) belangrijk. Ik was 
op zoek naar een manier om mijn geld op 
een veilige manier te laten renderen zonder 
veel werk. Precies dat is wat Mogelijk biedt. 
De alternatieven om geld te laten renderen 
zijn beleggen in aandelen of zelf vastgoed 
aanschaffen. Ik heb helemaal niets met aan-
delen, die wereld staat ver van mij af. Ik heb 
wel onroerend goed aangeschaft, maar daar 
heb ik ook wel wat sores van. Het vinden van 
goede huurders en zorgen dat de staat van 
onderhoud in orde is, levert toch werk op. Bij 
Mogelijk investeer ik zonder dat ik er omkij-
ken naar heb. Dat vind ik in deze fase van 
mijn leven helemaal prima”, vervolgt Jacco.

Zelf aan het roer
Jacco heeft met zijn compagnon een bedrijf 
dat gespecialiseerd is in natuursteen en 
tegels voor de bouw. “Ooit ben ik na mijn 
studie bij een bedrijf in natuursteen gaan 
werken en sindsdien ben ik besmet. Natuur-
steen is een uniek en prachtig product. Bijna 
twintig jaar geleden startte ik met mijn eigen 
bedrijf. We zijn gespecialiseerd in vloeren, 
trappen en wanden. Naast natuursteen wer-
ken we ook met keramiek. Ik ben heel trots 
op de mooie projecten waar we bij betrok-
ken zijn geweest, zoals het internationaal 
gerechtshof in Den Haag en het Anne Frank 
Huis in Amsterdam. Ik vind het fantastisch 
om samen te werken in het team en ik houd 
van het ondernemerschap. Ik vind het fijn 
om zelf aan de knoppen te kunnen draaien 
en de verantwoordelijkheid te hebben over 
de keuzes die ik maak.”

Gestructureerde aanpak
“Het ondernemerschap is ook duidelijk 
voelbaar bij Mogelijk. De aanpak bij Mogelijk 
is heel gestructureerd, dat vind ik prettig. Ik 
heb nu een paar objecten gefinancierd en ik 
ben zeer tevreden. Als ik bel met een vraag, 
dan krijg ik altijd iemand aan de lijn met 
verstand van zaken. Ik heb het gevoel dat de 
persoon aan de telefoon mij kent. Hoewel 
dat natuurlijk niet per se zo is, voelt het wel 
zo. De menselijke maat bij Mogelijk ervaar 
ik als weldadig. Bovendien vind ik het risico 

dat ik loop heel overzichtelijk. Ik financier 
de zakelijke hypotheek van een ondernemer, 
het vastgoed dient als onderpand voor mijn 
investering en de bijbehorende hypotheekak-
te staat op mijn naam. Elke maand ontvang 
ik rente op mijn rekening, dat loopt strak 
en efficiënt. Ik voel mij comfortabel bij het 
model van Mogelijk, het past bij mij”, besluit 
Jacco.

“De aanpak bij 
Mogelijk is heel 

gestructureerd, dat 
vind ik prettig”

Rendement maken zonder al te veel 
inspanningen

Investeerder vertelt
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Ondernemer

“Het aanschaffen 
van vastgoed zie 
ik als een goede 
belegging”

Ron van Riet, eigenaar Royal Matic

“Het ondernemerschap vind 
ik elke dag weer spannend”
“Klanten, nieuwe producten, marktontwik-
kelingen, personeel; elke dag gebeuren er 
weer nieuwe dingen. De spanning die het 
ondernemerschap met zich meebrengt, vind 
ik mooi”, vertelt Ron van Riet. Hij is eigenaar 
van Royal Matic. Van oorsprong leverde  
Royal Matic espressomachines, onder 
leiding van Ron groeide het bedrijf tot 
specialist in het vormgeven en plaatsen van 
complete horecakeukens.

“Ik ben min of meer per toeval 28 jaar 
geleden in dit bedrijf gerold. Mijn vader had 

Royal Matic met een compagnon overgeno-
men, maar die samenwerking liep niet zoals 
gehoopt. Om het bedrijf succesvol voort 
te zetten, vroeg mijn vader of ik er belang-
stelling voor had. Hoewel ik nog studeerde, 
besloot ik de sprong te wagen. Er waren al 
wat nieuwe importeurschappen gestart die 
ik overnam en ik ging aan de slag met het 
uitbreiden van het assortiment.”

Horeca-ondernemers  
ontzorgen
In de jaren ’90 kwam de focus te liggen op 
Italiaanse horeca-apparatuur en Amerikaan-
se lopendeband-pizzaovens. “Wij werken 
voor restaurants, sportkantines, kleinere 
horeca, maar ook de grotere horecaketens 
en bekende fastfoodzaken zoals Domino’s 
Pizza. Wij proberen de horeca-ondernemer 
totaal te ontzorgen. Op locatie bekijken we 
de mogelijkheden, maken schetsen van de 
beste opstelling van de apparatuur en daar 
volgt de offerte uit. Eenmaal akkoord dan 
komt de technische dienst om alle kookap-
paratuur te installeren. We bieden maatwerk; 
we maken bijvoorbeeld alles met behulp van 
rvs goed sluitend wat de hygiëne ten goede 
komt. Daarnaast hebben we een storings-
dienst die ook na 17 uur en in de weekenden 
komt helpen. Horeca-ondernemers waarde-
ren dit zeer want als er een storing is, en het 
restaurant zit vol, dan zijn ze gebaat bij een 
snelle oplossing.”
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Ondernemer

Coronaperikelen laten wisse-
lend beeld zien
“De coronaperikelen laten een heel wisse-
lend beeld zien in de horeca. “Thuisbezorg-
ketens zoals New York Pizza en Domino’s 
groeien enorm. Sommigen hebben de vraag 
met vele tientallen procenten zien stijgen 
waardoor velen behoefte hadden aan grotere 
pizzaovens. We hebben het flink druk gehad 
met het installeren van grotere lopendeband- 
pizzaovens. Helaas zijn er andere horeca-
ondernemers die het heel zwaar hebben op 
dit moment, waardoor zij investeringen wat 
uitstellen. Zorgen maak ik mij niet, het is 

hooguit spannend. Maar dat is ondernemer-
schap sowieso.”

Binnen drie weken was de 
financiering rond
Na jaren van ondernemerschap vond ik de 
tijd om te kijken of ik vastgoed kon aan-
schaffen. In Nootdorp, vlakbij waar ik woon, 
zag ik een geschikt pand. Ik wil dit pand 
opknappen, deels verhuren en ik denk erover 
om een deel zakelijk te gebruiken. Het is een 
mooie belegging. Via mijn tussenpersoon 
kwam ik in contact met Mogelijk Vastgoedfi-
nancieringen. Daar was de hele financiering 

binnen drie weken geregeld. Er werd zeer 
correct gehandeld en het was leuk dat ik de 
investeerder die de financiering verstrekte 
persoonlijk ontmoette bij de notaris. Hij 
investeert bij Mogelijk omdat spaargeld 
bij de bank niets oplevert. En hij gaf aan 
het waardevol te vinden ondernemers te 
kunnen helpen. Al met al ben ik tevreden, ik 
betaal wel iets meer rente maar ik kan altijd 
tussentijds boetevrij aflossen. Dat geeft veel 
flexibiliteit voor de toekomst.”

Ondernemer Ron van Riet met accountmanager van Mogelijk Marc van den Berg.
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“Trots op ons team en het enthousiasme van 
ondernemers en investeerders”

Achtergrond

In de vier jaar dat Mogelijk Vastgoedfinan-
cieringen bestaat, zijn er ruim 1.600 
financieringen verstrekt. Dat Mogelijk zo 
zou groeien, hadden de drie oprichters 
nooit vooraf kunnen bedenken. Direct vanaf 
de start kregen ze het vertrouwen van 
investeerders en ondernemers. Maar tijdens 
de coronacrisis hebben ze helemaal het 
bewijs gekregen dat het model gewaardeerd 
wordt. Daar zijn ze ontzettend trots op. 
Maarten Rövekamp, Pablo de Loor en 
Annemieke Schoonderwoerd vertellen over 
2020, het succes en het komende jaar.

Wat is het eerste dat in je op-
komt als je terugblikt op 2020?
Annemieke: “De persconferentie van Mark 
Rutte waarin de intelligente lockdown werd 
aangekondigd. Dat heeft een enorme impact 
gehad. In een keer moesten we schakelen 
naar een andere werkwijze en tegelijk waren 
we natuurlijk heel benieuwd hoe onderne-
mers en investeerders zouden reageren.”
Maarten: “Het is bizar om mee te maken dat 
de wereld helemaal in de greep kwam van 
het virus. Na de eerste schokgolf hebben 
we de draad stevig opgepakt. Dat gold niet 
alleen voor ons, maar ook voor ondernemers 
en onze investeerders. In de eerste week na 
de lockdown publiceerden we tien investe-
ringsaanbiedingen en die waren in één dag 
weg.”
Pablo: “Het was bijzonder om te ervaren dat 
aanvragen binnen bleven komen. Het is heel 

duidelijk dat deze crisis een zware impact 
heeft op bepaalde sectoren, maar er zijn 
ook sectoren die nu enorm hard groeien. Die 
willen graag verder. Al snel zijn we terugge-
komen op het niveau van voor de lockdown.”

Het aantal investeerders bij 
Mogelijk groeit, hoe is dit te 
verklaren?
Annemieke: “We merken dat investeerders 
zich juist nu graag aansluiten bij Mogelijk 
omdat wij een veilige vorm van investeren 
bieden. En daar is een grote behoefte aan.”
Maarten: “We krijgen van investeerders 
terug dat ze de beurzen op dit moment te 
onrustig vinden. Bij Mogelijk weet je waar je 
aan toe bent. Je financiert de zakelijke hypo-
theek van een ondernemer en krijgt daarvoor 
het eerste recht op hypotheek. Het pand is 
het onderpand en biedt zekerheid.”
Pablo: “De investeerders die bij Mogelijk 
passen, vinden veiligheid belangrijker dan 
maximaal rendement met veel risico’s. Ik 
kan mij voorstellen dat de groep investeer-
ders groeit, omdat wij veel zekerheid bieden 
in onzekere tijden.”

Wat zijn de zekerheden die  
jullie bieden aan investeer-
ders?
Annemieke: “Zekerheid is essentieel en zit in 
alles wat we doen besloten. Het begint bij de 
start van een aanvraag, maar we hebben ook 

ingebouwde zekerheden zoals overname van 
het debiteurenrisico. Mocht een ondernemer 
niet aan zijn betalingsverplichting voldoen, 
dan betaalt Mogelijk de investeerder.”
Maarten: “Wij focussen ons vooral op het 
vastgoed. Dat is namelijk het onderpand 
voor de lening. Wij hebben vastgoedspe-
cialisten in ons team met flink wat grijze 
haren. Het zijn oud-taxateurs, specialisten 
in vastgoedfinanciering en vastgoedbeleg-
gingen. Samen hebben zij ongeveer 150 jaar 
vastgoedervaring en heel wat voorbij zien 
komen. Dagelijks beoordelen twee vastgoed-
specialisten de aanvragen op de kwaliteit 
van het vastgoed, de ligging en de alternatie-
ve aanwendbaarheid. En natuurlijk kijken ze 
naar de markt- en WOZ-waarde.”
Pablo: “Wij kijken ook naar een gezonde 
loan-to-value. De loan-to-value (LTV) is het 
percentage waarin de leensom wordt afge-
zet tegen de waarde van het onderpand. Hoe 
lager de LTV, hoe meer zekerheid dat biedt 
voor de investeerder. Daarnaast hebben we 
een secundaire opstalverzekering. Blijkt 
na schade, veroorzaakt door brand, storm 
of luchtvaartuigen, dat er geen afdoende 
verzekering is afgesloten en de debiteur de 
schade niet kan herstellen, dan kan er een 
beroep worden gedaan op de secundaire 
opstalverzekering. 

Is uitwinning wel eens aan de 
orde geweest?
Annemieke: “In de vier jaar dat we nu 
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Achtergrond

bestaan is dit tweemaal op 1.600 verstrekte 
financieringen gebeurd.”
Maarten: “Deze twee situaties vormen het 
bewijs dat het model van Mogelijk klopt. De 
investeerder heeft in beide gevallen eerst 
zijn maandelijkse rente en aflossing van 
Mogelijk gekregen. In het eerste geval is het 
object onderhands verkocht. In het tweede 
geval is het object via een veiling verkocht. 
In beide gevallen heeft de investeerder het 
volledige bedrag teruggekregen.” 
Pablo: “Om zeker te zijn dat de investeerder 
zijn geld in een dergelijke situatie terugkrijgt, 
wijken we nooit af van het principe van een 
gezonde loan-to-value. Daarnaast vinden 
wij het essentieel dat een investeerder zo 
min mogelijk van een dergelijk traject merkt. 
Immers, dat is de reden waarom hij bij Moge-
lijk investeert. Wij doen het werk en nemen 
zoveel mogelijk risico weg.”

Ondernemers weten steeds 
vaker de weg te vinden naar 
Mogelijk, hoe kan dat?
Annemieke: “Alternatief financieren wordt 
steeds meer gemeengoed. Er zijn meerdere 
aanbieders en verschillende financierings-
modellen. Ik denk dat dat deels verklaart 
waarom het aantal aanvragen groeit.”
Maarten: “Ik hoor vaak van ondernemers 
terug dat zij het erg prettig vinden dat ze bij 
ons de lening boetevrij tussentijds kunnen 
aflossen. Vanaf het moment van aflossen 
dalen de maandelijkse lasten.”

Pablo: “Wij kunnen ontzettend snel duide-
lijkheid bieden of wij kunnen financieren. De 
aanvraag start met een quickscan via onze 
site. Binnen twee werkdagen hoort de on-
dernemer welke leensom haalbaar is op het 
te financieren pand. Als we positief zijn over 
het object in combinatie met de leensom, 
gaat het proces heel snel. De gemiddelde 
doorlooptijd bij Mogelijk van moment van 
aanvraag tot acceptatie door een investeer-
der bedraagt één tot twee weken. Na een 
kennismaking en wederzijds akkoord op 
de offerte wordt de financieringsaanvraag 
vertaald in een investeringsaanbieding die 
wij publiceren op ons platform. Vervolgens 
kunnen investeerders aanbiedingen claimen 
via de website van Mogelijk. Alles is gericht 
op een zeer vlotte afwikkeling. Dat wordt 
enorm gewaardeerd.”

Hoe kijken jullie naar 2021?
Annemieke: “Het zijn wereldwijd bijzondere 
tijden. Zolang het coronavirus onder ons is, 
blijft het een extra uitdagende periode. Voor 
Mogelijk geldt dat we ons model steeds 
verder zullen verfijnen en doorontwikkelen 
en dat we zullen blijven sturen op verbinding 

en persoonlijk contact. Ook gaan we ons 
meer focussen op projectfinancieringen, 
daar verwachten we een groei in.”
Maarten: “Ik verwacht dat onze groei zich 
voortzet. Daarnaast voegen we details toe 
aan ons model. Een van die details is de 
clubdeal. Dit houdt in dat investeerders 
met maximaal vijf andere investeerders een 
object kunnen financieren. Dit zetten we in 
als het om grote investeringen gaat. Voor 
ondernemers is het prettig dat het de kans 
vergroot dat hun aanvraag wordt opgepakt 
door investeerders. Voor investeerders blijft 
de investering behapbaar.”
Pablo: “In 2021 verwacht ik dat we verder 
zullen groeien. Er is veel kapitaal in de markt 
en nu beurzen niet heel stabiel zijn, zoeken 
investeerders naar alternatieven om hun 
geld te laten renderen. Onze naamsbekend-
heid groeit, waardoor ze steeds beter de weg 
naar ons weten te vinden. Daarnaast ver-
wacht ik dat de weg naar reguliere geldver-
strekkers lastiger wordt voor ondernemers, 
waardoor ook ondernemers hun vraag naar 
kapitaal makkelijker bij ons zullen neerleg-
gen.”

Van links naar rechts: Pablo de Loor, Maarten Rövekamp en Annemieke Schoonderwoerd.
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Tussenpersoon

Adviseur Quido Schaafsma: 
“Het denken in oplossingen is 

precies wat wij met Mogelijk 
gemeen hebben.”

“Ons uitgangspunt is: hoe kunnen we onder-
nemers wél helpen? Wij denken in oplossin-
gen. Met alleen een ‘nee’ zijn ondernemers in 
de meeste situaties niet geholpen. Precies 
die visie delen we met Mogelijk Vastgoed-
finacieringen. Ik denk dat het mede daarom 
zo goed klikt”, vertelt Quido Schaafsma, 
eigenaar van ActivFinance. “Wij begeleiden 
en adviseren ondernemers bij hun bedrijfsfi-
nancieringen.”

Voor mkb-ondernemers is het vaak 
ingewikkeld om aan goede financieringen 

te komen. “Banken maken al langere tijd 
een terugtrekkende beweging en steeds 
meer ondernemers hebben geen vast en 
bekend aanspreekpunt meer bij de bank. 
Ik werkte jarenlang binnen de bankwereld 
en speelde wel eens met de gedachte om 
voor mijzelf te beginnen. Ik krijg energie 
van persoonlijke contacten, van het 
succesvol samenbrengen van partijen en 
van ondernemers. Twee jaar geleden besloot 
ik het roer om te gooien om ondernemers te 
begeleiden bij ondernemersvraagstukken en 
bedrijfsfinancieringen.” 

Natuurlijke klik
“Het mooie is dat ik eigenlijk vooral doe 
waar ik altijd het meeste plezier aan ont-
leen, namelijk me serieus verdiepen in de 
ondernemers die ik spreek. Ik ben oprecht 
nieuwsgierig en vind het interessant om bij 
bedrijven in de keuken te kijken. Sinds ik 
ondernemer ben, merk ik dat andere onder-
nemers mij veel meer vertellen dan toen ik 
nog in de bankenwereld werkte. We spreken 
elkaars taal en door onze onafhankelijkheid 
voelen ondernemers zich vrij om hun vragen 
met ons te delen. Door mijn eigen ervaring 

Tussenpersoon Quido Schaafsma

“Ik daag ondernemers uit en prikkel hen 
om financieel gezond te ondernemen”
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Tussenpersoon

als ondernemer hoeven ondernemers minder 
uit te leggen. Ik snap hun zorgen, maar ook 
hun passie om er een groter succes van te 
maken. Steeds vaker worden we benaderd 
om mee te denken over bijvoorbeeld het 
businessplan met visie, strategie en toe-
komstbestendigheid als kernbegrippen. Dat 
vertrouwen van ondernemers vind ik goud 
waard. Dat is echt waarom ik dit werk ben 
gaan doen.”

Snelheid en persoonlijke aan-
dacht
“Doordat ik jarenlang binnen de financiële 
wereld heb gewerkt, snap ik wat er aan 
onderbouwing nodig is bij het succesvol 
aanvragen van een bedrijfsfinanciering. 
Natuurlijk kijken wij naar de cijfers, maar 
nog veel meer focussen we ons op de vent 
in de tent of de vrouw in het gebouw. De 
cijfers zeggen iets over het verleden en niets 
over de toekomst. Iedere ondernemer heeft 
successen en tegenslagen, persoonlijk of 
zakelijk. Het gaat om de visie en aanpak 
van de ondernemer en hoe hij of zij kansen 
inschat voor de toekomst. Ik ken een van de 
oprichters van Mogelijk nog uit de tijd dat ik 
binnen de bank werkte en wij delen dezelfde 
denkwijze. Mogelijk biedt snelheid en com-
bineert persoonlijke aandacht met efficiënte 
automatiseringsoplossingen. Maar bovenal 
denken de medewerkers in oplossingen. Dat 
is heel prettig.”

Actief adviseren
Het zijn door COVID-19 bijzondere tijden. 
Hoewel de tijden voor veel bedrijven en 
ondernemers momenteel onzeker zijn, is dat 
voor andere bedrijven juist niet het geval. 
Voor hen betekent de coronacrisis juist een 

enorme groei. Maar de gemeenschappelijke 
deler is toch wel dat bedrijven bezig zijn met 
de vraag hoe zij ook in de toekomst relevant 
zijn. De noodzaak om het businessplan te 
updaten en om met scenario’s te werken is 
nu groter dan ooit. Dat geldt ook voor wat 
betreft de bedrijfsfinanciering. Zorg voor de 
beste financieringsmix. Zorg er als onder-
nemer ook in tijden van crises voor dat je 
maximaal flexibel bent. Ook nu zijn we vaak 
in contact met ondernemers die wel stenen 
hebben, maar tijdelijk geen of onvoldoende 
geld. Wij overzien als adviseurs de financie-
ringsmarkt en er blijkt vaak meer mogelijk 
dan de ondernemer in eerste instantie denkt. 
We financieren ook het zakelijke vastgoed 
dat de bank niet of moeilijk financiert. Het 
is fantastisch dat we mogen bijdragen aan 
ambities en doelstellingen en ook kunnen 
helpen als het tijdelijk even tegen zit. Als 
je als ondernemer kansen ziet en ergens in 
gelooft, dan moet je het aanpakken; ook nu”, 
besluit Quido.

“Succes wordt 
bepaald door de 

vent in de tent of 
de vrouw in het 

gebouw”
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Rik van den Berg en Ralph van Bemmel bij hun nieuwe pand in het Diemerbos.

Ondernemer

Rik en Ralph realiseren jongensdroom
De twee jonge ondernemers Rik van den 
Berg en Ralph van Bemmel ontmoetten 
elkaar in 2015 bij een bieropleiding. 
“Naast passie voor bier bleken we nog 
meer overeenkomsten te delen, namelijk 
interesse voor vogels en liefde voor de 
natuur”, vertelt Ralph. Al gauw besloot 
het tweetal bieren te gaan brouwen, 
waar ze maar liefst 20 prijzen mee 
wonnen. “Alles viel helemaal op z’n 
plek toen we de mogelijkheid kregen 
om een stuk bos in Diemen te pachten 
van Staatsbosbeheer. Hier komt alles 
voor ons samen: een proeflokaal voor 
onze bieren, horeca, een restaurant, 
vergaderlocaties en het aanbieden van 
natuurexcursies.”

“Alles wat onze persoonlijke interesse 
heeft, is gelinkt aan de natuur. Wij zijn 
allebei met de natuur opgegroeid. Ik 
bracht in mijn jeugd veel vakanties door 
op Schiermonnikoog, waar ik deelnam 
aan vogelkampen. En Rik wilde vroeger 

boswachter worden”, vervolgt Ralph. “Niet 
voor niets zijn al onze bieren naar vogelsoor-
ten genoemd en heet ons proeflokaal en 
horecalocatie House of Bird.” 

Trots op het succes
House of Bird is een prachtig pand, dat 
helemaal is opgetrokken uit hout en goed 
past in de bosrijke omgeving. Er is gekozen 
voor een circulaire en duurzame manier van 
bouwen. Bedoeling is dat het pand volledig 
energieneutraal wordt. “We zijn ontzettend 
blij en trots dat we dit hebben kunnen 
realiseren. De locatie is uniek. We bevinden 
ons aan de rand van Amsterdam en ook nog 
eens vlak langs de snelweg. We zijn sinds 
juni officieel open en sinds dag één zaten we 
helemaal vol. ‘s Morgens hebben we hier de 
vroege wandelaars voor koffie met appelge-
bak, ’s middags de lunch en ’s avonds diner. 
En natuurlijk kunnen bezoekers van onze 
bieren proeven; we hebben er 20 op de tap. 
Op de bovenverdieping hebben we mooie 
vergaderlocaties, wat een schot in de roos 

blijkt te zijn voor bedrijven. Het succes zit ‘m 
denk ik in de bereikbaarheid, de mogelijkheid 
om gratis te parkeren en je zit op een unieke 
plek midden in de bossen. Het is heerlijk om 
in de pauze van je vergadering te wandelen 
hier in het bos.”

Spannend traject
De aanloop naar het realiseren van House of 
Bird had behoorlijk wat voeten in de aarde. 
“We deden mee aan een aanbesteding. Dat 
betekende dat we een gedegen onderbou-
wing moesten maken, inclusief financieel 
plaatje. Het terrein is enorm groot: 5000 m2 
en het was totaal onontgonnen. Er zijn best 
wat momenten geweest dat we het behoor-
lijk spannend vonden. Maar de locatie en 
onze plannen klopten zo met wie we zijn en 
wat we willen doen, dat we geen moment 
hebben getwijfeld”, vertelt Rik.

Grote schare aan fans
“Om de haalbaarheid van onze plannen te 
toetsen, hebben we een onderzoek gedaan 
en een crowdfundingtraject opgezet. We  
bleken een behoorlijke schare aan fans 
te hebben die onze bieren kennen en dit 
een mooi initiatief vonden. Er waren zo’n 
500 funders die gezamenlijk 6 ton hebben 
gefinancierd. Dat gaf ons dusdanig veel 
vertrouwen dat we besloten er helemaal 
voor te gaan. Wat wel behoorlijk wat voeten 
in de aarde had, was het kunnen verkrijgen 
van een horecabestemming. Het gebied had 
namelijk een bosbestemming. Samen met 
een architect hebben we plannen gemaakt 
waarmee we de overheidsinstanties, maar 
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Ondernemer

ook Staatsbosbeheer, achter ons kregen. Dat 
is natuurlijk fantastisch”, vervolgt Ralph. 

Met Mogelijk kwam de finan-
ciering snel rond
Naast crowdfunding was er een aanvullende 
financiering nodig. Ralph: “Hoewel we uit-
stekend contact hebben met onze reguliere 
bank, trokken zij zich op het laatste moment 
toch terug. Dat was wel even een domper. 
Het had te maken met een wisseling in het 
team, maar waarschijnlijk ook omdat wij 
jonge ondernemers zijn. Onze financieel 
adviseur raadde Mogelijk Vastgoedfinancie-
ringen aan. Vanaf dat moment ging het snel. 
De accountmanager van Mogelijk was direct 
heel duidelijk in wat zij wel en niet konden 
financieren. Dat was prettig. Het mooie is 
dat Mogelijk echt de taal van ondernemers 
spreekt, zij snapten dat wij snel wilden scha-
kelen. De financiering kwam heel snel rond.”

Wij zijn een goede drie-een-
heid
Er werd een halfjaar uitgetrokken om het 

pand te bouwen. Rik: “Ons plan was om op 
1 mei 2020 open te gaan. In maart kregen 
we te maken met het coronavirus, dat was 
natuurlijk best heftig. Maar we bleven wel de 
druk op de bouw houden. In mei was alles 
klaar om los te gaan. Ondanks dat we met 
de horeca en verhuur van de vergaderloca-
ties niet konden starten, begonnen we wel 
met de verkoop van ijs en afhaallunches en 
-diners. Toen we echt open konden, zaten 
we vanaf de eerste dag helemaal vol. We 
hebben een fantastische zomer gedraaid. 
Helaas kwam de tweede coronagolf en 
moesten we de horeca en vergaderlocaties 
weer sluiten. Maar we blijven zoeken naar 
alternatieven om inkomsten te genereren. 
Zo zijn we bezig met afhaalmogelijkheden 
die passen bij het winterseizoen. Denk aan 
oliebollen, erwtensoep, stoofvlees en natuur-
lijk onze speciale bockbieren. Overigens zijn 
wij heel blij dat we direct een horecapartner 
hebben aantrokken. Teun IJff is horecaman 
in hart en nieren en heeft bij verschillende 
sterrenrestaurants gewerkt. We zijn een 
goede drie-eenheid. Ralph heeft een achter-

grond in de marketing en ik heb ervaring in 
de projectontwikkeling. Een unieke combina-
tie. We hebben er ontzettend veel zin in om 
hier een mooi succes van te maken en onze 
dromen verder vorm te geven.” 

“We hebben er 
ontzettend veel 

zin in om hier 
een mooi succes 

van te maken 
en onze dromen 

verder vorm te 
geven.”

House of Bird, unieke 
plek in het Diemerbos
Na een succesvolle start als brouwerij 
vonden bierbrouwers Rik en Ralph 
de perfecte locatie voor een eigen 
horecazaak. Restaurant, vergader-
ruimtes, natuurexcursies en bierlokaal 
midden in het Diemerbos aan de rand 
van Amsterdam. www.houseofbird.nl
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Expert

Pionieren in de PC Hooftstraat
Af en toe denk ik terug aan mijn eerste 
vastgoedtransacties en tot op de dag van 
vandaag bekruipt me dan weer hetzelfde 
vervelende gevoel van woede, vermengd 
met machteloosheid. Ik neem jullie even 
mee naar het jaar 2001: Zes maanden daar-
voor was ik naar Nederland verhuisd nadat 
ik ruim tien jaar in Rusland had gewoond en 
daar de grootste uitgeverij van het land had 
opgezet en geleid. 

Mijn uitgeverij was in vijf jaar tijd marktleider 
geworden op het gebied van dagbladen en 
consumentenbladen. We gaven zo’n dertig 
verschillende kranten en tijdschriften uit, 
waaronder The Moscow Times en de Russi-

sche edities van bladen als Cosmopolitan, 
Harper’s Bazaar en Men’s Health. In 2000 
verkocht ik mijn aandelen en kwam terug 
in Nederland met een (voor die jaren) best 
vette bankrekening van zo’n twintig miljoen 
gulden. De laatste jaren dat ik in Rusland 
woonde en werkte, droomde ik weleens over 
wat ik met het geld van de verkoop zou gaan 
doen. Eigenlijk wilde ik maar één ding en dat 
was panden kopen in de PC Hooftstraat in 
Amsterdam. 

Het klinkt misschien gek, maar ondanks het 
feit dat er destijds nog geen Louis Vuitton, 
Gucci of Chanel gevestigd was, had ik een 
heilig geloof in die straat. In mijn gedach-

ten zag ik alle topmerken komen over een 
paar jaar en in mijn hoofd had ik talloze 
ideeën hoe ik ervoor zou kunnen zorgen dat 
deze straat dé meest luxe winkelstraat van 
Nederland zou worden. Met het geld op mijn 
bankrekening, kocht ik alvast de eerste vijf 
panden in de PC Hooftstraat en ging onder-
tussen naar mijn huisbank om te vragen 
wat de mogelijkheden waren voor verdere 
financiering (ik zal de naam van de bank niet 
noemen, maar het was 1 van de grote 3). 

Onmogelijke documenten
De huisbank vroeg vervolgens om een 
lading onmogelijke documenten. Ze hadden 
recente jaarrekeningen nodig. Ik kon alle 

Annemarie van Gaal: “Ondernemers zullen hoe dan ook aan hun verplichtingen voldoen. Linksom, rechtsom…ze vinden wel een manier.”
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jaarrekeningen uit Rusland overleggen, maar 
ze wilden jaarrekeningen uit Nederland. Dat 
was lastig, want ik was pas een halfjaar in 
Nederland. Dan moest het een halfjaarre-
kening worden, volgens de bank. Ik moest 
ook certificaten overleggen waaruit bleek 
dat de panden die ik gekocht had, niet op 
vervuilde grond stonden en mijn fiscalist 
moest talloze verklaringen overleggen. Het 
opleveren van al deze documenten kostte 
me twintigduizend gulden, maar ik had er 
alle vertrouwen in dat de bank me zou finan-
cieren in verdere vastgoedaankopen, in die 
tijd werden jonge vastgoedinvesteerders per 
slot van rekening, soms voor zelfs 90 of 95% 
gefinancierd door de banken.

Honderd miljoen omzet 
Verkeerd gedacht, want na zes weken (!) 
kwam de bank tot de beslissing dat ze mij 
niet zouden financieren. Niets. Niet eens 
een kleine financiering voor een symbolisch 
bedrag, niet één euro. De reden was dat 
zij niet geloofden in mijn talent als vast-
goedeigenaar. De bankmanager vroeg mij 
bijvoorbeeld of ik ‘wist wat ik moest doen 
als een huurder de huur zou opzeggen?’ 
Hoe bestaat het. Dan heb je net, onder de 
meest moeilijke omstandigheden en in 
een superlastig land, een succesvol bedrijf 
neergezet met bijna duizend medewerkers 
en honderd miljoen omzet, en moet je je 
deze opmerkingen van een bankmannetje 
laten welgevallen. Ook mijn strategie vond 
hij bedenkelijk, want ik wilde alleen maar 
panden in de PC Hooftstraat en een échte 
onroerend goedinvesteerder zou volgens 
hem altijd zijn portefeuille spreiden. Die zou 
ook kantoren in Hoofddorp willen hebben 

en een winkelcentrum in het oosten van het 
land. Natuurlijk. Ik niet, ik geloofde alleen in 
de PC Hooftstraat. 

Lachen om lage huurprijzen
Ik heb het nog bij een andere bank gepro-
beerd, maar ook daar kreeg ik geen finan-
ciering. Ik heb het gelaten bij de vijf panden 
omdat ik geen andere mogelijkheid had om 
bij te kopen. Maar de lol was eraf voor mij 
en in 2005 heb ik mijn vijf panden voor de 
hoofdprijs verkocht aan een Iers pensioen-
fonds. Inmiddels waren Louis Vuitton en 
Gucci naar Amsterdam gekomen en de Ieren 
lachten om onze lage huurprijzen. In Dublin 
waren de huren per vierkante meter op dat 
moment bijna tien keer zo hoog. Ik liet ze 
rustig lachen en ik bedacht dat ik in een 
paar jaar tijd méér geld had verdiend met 
onroerend goed, dan met tien jaar vechten 
en ploeteren in Rusland in het decennium 
daarvoor. Zonder financiering, dat dan weer 
wel. Zo jammer. Maar even terug naar nu. 
Ik ben een groot voorstander van het kopen 
van onroerend goed. Voor particulieren is 
het kopen van een woonhuis vaak de enige 
manier om een vermogen op te bouwen. 
Voor ondernemers is het de mooiste manier 
om een pensioen op te bouwen. Ik adviseer 
ondernemers altijd om van ‘vrij’ geld bijvoor-
beeld appartementen te kopen die goed te 
verhuren zijn, of hun eigen bedrijfsruimte 
om zo een passieve inkomstenstroom te 
genereren. Hoe mooi is dat? 

Creativiteit van ondernemers
Er is echter één makke en dat is dat de 
bestaande banken geen idee hebben van 
de inventiviteit, discipline, doorzettingsver-

mogen en creativiteit van ondernemers. Ze 
kunnen zich geen voorstelling maken van 
de drang van ondernemers om iets te doen 
slagen. Ondernemers zullen hoe dan ook 
aan hun verplichtingen voldoen. Linksom, 
rechtsom…ze vinden wel een manier, maar 
dat is niet iets wat de bankmedewerkers van 
de grote banken ooit zullen begrijpen. 

Het is fijn dat er alternatieve financierings-
mogelijkheden zijn. Waren ze er maar in 
2001 toen ik ze zocht. Niet omdat ik dan 
meer winst had kunnen maken, want geld 
interesseert me niet veel, daar eet ik geen 
boterham meer of minder om. Nee, dat niet, 
maar het had me heel veel frustratie en 
woede gescheeld en meer energie om te be-
steden aan andere projecten als ondernemer 
die de wereld mooier hadden kunnen maken. 

Expert

Annemarie van Gaal is ondernemer en 
investeerder. Haar ondernemerscarrière 
begon in de negentiger jaren in 
Rusland, waar ze de grootste 
onafhankelijke uitgeverij van 
Rusland opzette. In 2000 verkocht 
ze haar bedrijf. In Nederland werd 
ze vooral bekend door haar inzet 
voor bewustwording in financiële 
zaken, bijvoorbeeld door haar boeken 
en tv-optredens. Daarnaast is ze 
investeerder in verschillende bedrijven 
en ondernemingen.
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Meer weten? Bekijk de animatie!

Ondernemers

Mogelijk financiert vastgoed in heel 
Nederland: makkelijk en flexibel
Mogelijk Vastgoedfinancieringen financiert vastgoed in heel Nederland, zowel panden in grote steden als kleine dorpen. Zolang het 
kwalitatief en courant vastgoed is voor uw bedrijf of voor de verhuur, financiert Mogelijk. Uw object is leidend en voor ons belangrijker dan 
uw cijfers. Bent u ondernemer of vastgoedbelegger en wilt u een zakelijke hypotheek tussen € 50.000,- tot € 1.000.000,-? Dan bent u van 
harte welkom bij Mogelijk. Overigens kunt u bij ons direct of met uw intermediair de hypotheek afsluiten.

Uw voordelen
 Snelle realisatie

 Financiering van objecten in heel Nederland

 Lage aflossing

 Direct uw hypotheek afsluiten met of zonder intermediair 

l
l

l
l
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“Omdat het team van 
Mogelijk weet wie 
ik ben, hebben ze 

aan een half woord 
genoeg.”

Thomas van Olphen, Vastgoedbelegger

“Al circa 25 jaar zit ik in het vastgoed. Eerst 
begonnen we met kantoren en bedrijfspan-
den, later kwamen hier ook woningen bij 
voor de verhuur. Inmiddels is de portefeuille 
gevarieerd. Zo hebben we een restaurant, 
winkel, kinderdagverblijf, woonruimtes, 
kantoren, opslagruimtes en bedrijfspan-
den. De afgelopen jaren hebben banken 
hun eisen enorm aangescherpt, je moet 
aan een flink pakket eisen voldoen en veel 

stukken aanleveren. Bovendien moest ik 
soms drie tot vijf maanden wachten op een 
financiering. Ik ben gebaat bij een vlot en 
gemakkelijk proces. En dat is precies wat 
Mogelijk Vastgoedfinancieringen mij biedt. 
Meestal is de financiering binnen twee of 
drie weken helemaal rond. Inmiddels ben ik 
zes financieringen verder. Omdat het team 
van Mogelijk weet wie ik ben, hebben ze aan 
een half woord genoeg. Mogelijk biedt een 

eenvoudig concept, duidelijk, transparant. 
Vorig jaar heeft Mogelijk ook een tweetal 
nieuwbouwprojecten en een renovatie 
gefinancierd. Ook dat verliep soepel. Het zijn 
met het coronavirus vreemde tijden. Geluk-
kig is 95% van mijn objecten verhuurd, soms 
geef ik huurders wat meer ruimte in deze 
‘coronatijd’. Een beetje meeveren is nu juist 
heel belangrijk. Gelukkig gaat het over het 
algemeen helemaal goed, ik ben tevreden.”

Daarom Mogelijk
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Mogelijk Vastgoedfinancieringen  |  0346 - 250 171  |  info@mogelijk.nl  |  www.mogelijk.nl

Bij Mogelijk Vastgoedfi nancieringen denken we in oplossingen. Ondernemers en vastgoedbeleggers kunnen voor een 
zakelijke hypotheek bij Mogelijk terecht. En investeerders kunnen met opgebouwd kapitaal de zakelijke hypotheek van 
een ondernemer fi nancieren. Veilig met een stabiel rendement. Meer weten? Neem contact met ons op. Wij staan met 
plezier voor u klaar.

“Elke dag zetten we alles 
op alles om ondernemers, 
vastgoedbeleggers en 
investeerders blij 
te maken”

https://www.mogelijk.nl/
mailto:info@mogelijk.nl

