JE
ONDER
NEMING

Samen met de Financieringstafel

BEN JE ALS
AMBITIEUZE
STARTUP, SCALE-UP OF
INNOVATIEF MKB-BEDRIJF
OP ZOEK NAAR
GROEIKAPITAAL?
Heb je een business case die voor reguliere
financiers moeilijk of uitdagend is? Pitch jouw
ondernemingsplan dan bij de Financieringstafel.
Je gaat in gesprek met dé topfinanciers uit de regio
en weet al snel wie je plan verder wil brengen en
wat de financieringsmogelijkheden zijn.

Onafhankelijk
Experts uit de regio
Krachtig netwerk
Resultaatgericht
Snel en kosteloos

De experts van de Financieringstafel

Met de Financieringstafel krijg je dus

helpen je met een onafhankelijk en gratis

toegang tot kennis, kapitaal én een rele-

advies over je plan, de financiering en

vant netwerk van onder andere banken,

het ondernemen zelf. Met antwoorden op

participatiemaatschappijen, adviseurs,

vragen als: hoe kom je over, hoe verbeter je

accountants, fiscaal juristen, subsidiënten,

je plan, hoe pak je het aan, hoeveel geld is

venture capital organisaties, kredietunies,

daarvoor nodig en welke partners kunnen

crowdfunds enzovoorts.

je helpen? Met één keer pitchen heb je al
meteen een groot aantal partijen bij elkaar
die je later mogelijk nog nodig hebt. En je
krijgt al in een vroeg stadium kennis over
de financiering die noodzakelijk is om jouw
business goed te laten renderen.

De financiële experts van de
Financieringstafel doen belangeloos mee,
met het oog op het verder bevorderen
van de economische bedrijvigheid en
werkgelegenheid in Zuid-Nederland.

DE FINANCIERINGSTAFEL

VOORDELEN VAN DE
FINANCIERINGSTAFEL

BOOST JE ONDERNEMING

AANMELDEN VOOR DE
MIDPOINT BRABANT
FINANCIERINGSTAFEL
De Midpoint Brabant Financieringstafel is er voor ondernemers uit deze negen
gemeenten van de regio Midden-Brabant: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk.

WIL JE MEER INFORMATIE, NEEM
DAN CONTACT OP MET
Bart Taminiau
barttaminiau@midpointbrabant.nl
06 46 05 60 41

PARTNERS VAN DE MIDPOINT BRABANT FINANCIERINGSTAFEL
ABN AMRO, ING, Rabobank, BOM, RVO, Midpoint Brabant, gemeente Tilburg en Braventure.
De Financieringstafels worden aanbevolen door ENZuid (Economisch Netwerk
Zuid-Nederland) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ENZuid is het
strategisch samenwerkingsverband van acht triple helix regio’s en de provincies Zeeland,
Noord-Brabant en Limburg. Meer info: www.enzuid.nl.

