WAAR EN
WANNEER?

WAT KOST HET?

OP HET RITME VAN
JE DRUKKE LEVEN

Dankzij de steun van het Agentschap Innoveren &
Ondernemen betaal je slechts 200 euro exclusief
btw – in plaats van 1650 euro. Dat betekent dat je
geniet van een subsidie van 1450 euro.

Je start met Go for Finance op het moment dat
het jou past. Je plant je afspraken in overleg
met je coach volgens jullie beschikbaarheid.
Eenvoudig, toch?
Het volledige begeleidingstraject biedt jou zeven
adviesuren, verspreid over drie of vier contactmomenten met je UNIZO-adviseur. Dit over een
maximale doorlooptijd van zes maanden.

Slechts 200 euro exclusief btw

HOE INSCHRIJVEN?
Surf naar www.unizo.be/goforfinance.
Een UNIZO-medewerker contacteert je om je noden
en verwachtingen af te toetsen. Of bel meteen onze
Ondernemerslijn op 0800 20 750.

De begeleidingsgesprekken vinden plaats in
de UNIZO-kantoren, tenzij je met je coach een
andere locatie afspreekt.

"Toen ik mijn zaak opstartte, was
mijn belangrijkste vraag: hoe zorgen
dat er geld binnenkomt zonder
eerst massa's te investeren? Mijn
UNIZO-coach adviseerde me
om onze software stapsgewijs in
de markt te zetten. Zo zouden
we sneller break-even draaien.
En inderdaad: dat sloeg aan."
Nick Koopmans
Pixelvision - Hasselt
Begeleid door Go for Finance

Meer info?
www.unizo.be/goforfinance

UNIZO-partners

Onze projectpartner

in ondernemen

V.U.: Luc Missinne, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

GO FOR
FINANCE
OP ZOEK NAAR
FINANCIËLE
BEGELEIDING
OP MAAT

IN ‘T KORT
Go for Finance is een individueel
begeleidingstraject waarin ondernemers kennis maken met de diverse
financieringsmogelijkheden voor hun
plannen en inzicht krijgen in de cijfers
achter hun onderneming. Jouw UNIZOadviseur legt je piekfijn uit wat de cijfers
verklappen over de gezondheid van
je bedrijf.

Meer info?
www.unizo.be/goforfinance

VOOR WIE?
Go for Finance is er zowel voor iedere ondernemer die op zoek is naar kapitaal voor de
opstart van een onderneming of de verdere
uitbreiding ervan als voor ondernemers die
een beter inzicht willen krijgen in hun financiële situatie in functie van het verbeteren
van de bedrijfsvoering.

"Je kunt jezelf rijk cijferen. Dat
wilden we absoluut vermijden.
We wilden een realistische
inschatting om mee naar de bank
te stappen. Coach Greet hielp
ons met de haalbaarheidsstudie.
En ze zorgde er bovendien voor
dat we vertrouwen kregen in
onszelf. Voor wie het aandurft
om de confrontatie met zijn
zwaktes aan te gaan, is deze
begeleiding een must. En ja,
ook onze financiering is rond."
Kris Van Ingelgem
Antwerp Golf School - Aartselaar
Begeleid door Go for Finance

HOE
WERKT HET?
Jouw UNIZO-adviseur analyseert je huidige cijfers.
En legt duidelijk uit hoe je die het best interpreteert.
Daarna stippelen jullie samen een traject op maat
uit. Wat zijn de mogelijkheden?
•
•
•
•

inzicht in de kostenstructuur verschaffen;
een financieel plan met oog op groei;
advies over jouw prijsbeleid;
de financiële haalbaarheid van een
overname in kaart brengen (voor een waardebepaling kan je terecht bij overnamemarkt.be);
• de rendabiliteit van een activiteit nagaan;
• de financiële mogelijkheden van een
nieuwe aanwerving onderzoeken.
Zit je in financieringsnood? Dan analyseert de UNIZOadviseur je boekhoudkundige cijfers. Hij bekijkt hoe
haalbaar je investering is en of je die zeker kunt
terugbetalen. Vervolgens zoekt hij met jou naar de
geknipte financiering voor jouw project. Denk aan:
• bankleningen
• overheidssubsidies
• alternatieve financieringsvormen zoals
crowdfunding, win-winlening
Tot slot helpt jouw adviseur bij de voorbereiding
van het kredietdossier. En bovenal – hij duimt
mee voor een positieve uitkomst!

