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Werkwijze
01

1. Introduceer jouw klant
Stel je klant per e-mail aan ons voor.

2. Intakegesprek
Tijdens het intake gesprek beoordelen wij of jouw klant in aanmerking
komt voor ons financieringstraject.

3. Persoonlijk financieringstraject
Één van onze persoonlijke begeleiders start samen met jouw klant het
aanvraagtraject bij diverse financieringsverstrekkers.

4. Totstandkoming financiering
Jouw klant kiest een passende financiering / leaseconstructie, tekent
een contract met de financieringsverstrekker en keurt jouw offerte goed.

5. Jij krijgt betaald
De financiering wordt rechtstreeks door de financieringsverstrekker
en/of door de klant aan jou uitgekeerd, jij kan direct aan de slag.
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Voordelen
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Meer klanten door financiering aan te bieden
Het aanbieden van een financieringstraject op maat vergroot de koopbereidheid van de
klant.

Hogere orderwaarde
Wanneer jouw klant een project niet uit eigen middelen hoeft te financieren, nemen de
bestedingen van de klant vaak toe.

Zekerheid betaling
Jij bent altijd zeker van jouw betaling.

Concurrentievoordeel
Biedt jouw concurrent geen financieringsmogelijkheid aan? Dan heb jij bij de klant een
streepje voor.

Jij krijgt ook klanten van ons
Wanneer een klant rechtstreeks bij Interieurfinanciering.nl een aanvraag doet, maar nog
geen leveranciers heeft, wordt de klant toegewezen aan een van onze partners.
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Financiering voor de gehele inrichting
Een financiering is mogelijk voor de gehele inrichting, van interieurbouw, vloeren en
wanden tot meubilair, verlichting en interieurbeplanting.

Slagingskans financiering > 75%
Omdat wij een financieringsvraag bij meerdere financieringsverstrekkers neerleggen,
onze partners meer dan 20 jaar ervaring hebben en wij regionale begeleiding bieden
resulteert meer dan 75% van de financieringsaanvragen in een geslaagde financiering.

Altijd een passende financiering
Er zijn meer dan 90 financieringsverstrekkers bij ons aangesloten. Wij kijken altijd welk
type financiering/lease en verstrekker bij de klant past en adviseren & begeleiden de
klant in het gehele traject.

Persoonlijke regionale begeleiding
Met meer dan 50 adviseurs door heel Nederland krijgt de klant altijd persoonlijke
regionale begeleiding.

Samen helpen we de klant van financiering tot oplevering
Samen zijn wij full service, van financiering tot oplevering. Wat wil een klant nog meer?
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Mogelijkheden

van interieurbouw tot
meubilair

04
Financiering voor het gehele interieur, van
de vloeren en wanden tot aan interieurbouw,
meubilair, verlichting en interieurbepanting.

Interieur & apparatuur
financiering
van meubilair tot
keukenapparatuur

Apparatuur lease &
financiering
van grootkeukens tot
afbouw installaties
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Financiering
aanbieden aan jouw
klanten?
www.interieurfinanciering.nl
helpdesk@interieurfinanciering.nl
+31 (0)20 2444 892

