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Wie zijn we?
FinaForte is een gespecialiseerd adviesbureau voor ondernemers.
Het is ons doel om het verschil te maken in de ﬁnanciële branche
door ons te specialiseren en al onze diensten in te richten op advies
aan en begeleiding voor ondernemers.

Vestiging Amsterdam
Herengracht

Onze missie
Het is onze missie om ondernemers te helpen hun doelen en
persoonlijke dromen te bereiken. We doen dit door het verstrekken
van ﬁnancieel advies speciaal ontwikkeld voor ondernemers .

Vestiging Heemskerk
Hoofdkantoor

Het team van FinaForte is hoog aanbevolen en gespecialiseerd.

Al onze adviseurs zijn:
Gecertiﬁceerd hypotheek adviseur (SEH)
Bedrijfsadviseur
Gecertiﬁceerd Financial Planner (CFP / FFP / MFP)
Belastingadviseur RBA

richt zich op advies aan ondernemers.

Al onze ondernemer specialisten onder één dak maken FinaForte

het meest interessante adviesbureau voor:
We streven er naar om nationaal het meest aansprekende adviesbureau
voor ondernemers te worden.
Wij adviseren en begeleiden ondernemers met de volgende diensten.

Succesvolle actieve
ondernemers

(Zeer) vermogende
particulieren

Voormalige
ondernemers

Bestuursleden

Wij ademen ﬁnanciële planning en hebben
Woonhuis hypotheek

Bedrijfsﬁnancieringen

Financial planning

in onze service rekening gehouden met alle
eisen die gesteld worden aan kwaliteit en
belangrijker nog, aan de tevredenheid en
beleving van onze ondernemende klanten.

Business coaching

Boekhouding en
belastingadvies

Verzekeringen
particulier en bedrijf

Financial Planning

Voor wie is ﬁnanciële planning geschikt?
Onze klanten bestaan voor 95% uit (oud) ondernemers.

Wij geloven dat ondernemers het verschil maken
Het is onze missie om ondernemers te helpen hun doelen en persoonlijke dromen te bereiken.
We doen dit door het verstrekken van ﬁnancieel advies speciaal ontwikkeld voor ondernemers .

Onze ervaring is dan ook dat met name ondernemers,
(vermogende) oud ondernemers en soms ook vermogende
particulieren het meeste (ﬁnanciële) voordeel hebben van
ﬁnanciële planning.

Maar stel jezelf nu eens de vraag:
Heb ik nu werkelijk inzicht in mijn totale financiële plaatje?
Met ﬁnanciële planning van FinaForte brengen we deze beroepen samen in één zodat je veel
tijd en kosten bespaart. Hierdoor kun je betere en bewuste beslissingen nemen.
Wij zijn bovendien gefocust op resultaat. Financiële planning is leuk, maar levert het ook iets op?
Daarom geven wij antwoorden op belangrijke ondernemers-vraagstukken. Hierdoor kun je in
één oogopslag zien welke oplossing het meeste resultaat oplevert.

Onze Aanpak
Intensief samenwerken om stap voor stap uw ﬁnanciën
op orde te krijgen en deze te optimaliseren conform uw wensen.

Nee

je krijgt van ons geen rapport

VISIE

ANALYSE

IMPLEMENTATIE

Een heldere visie op uw
eigen ﬁnanciële toekomst.

Harde ﬁscale, juridische en
ﬁnanciële regels gebruiken
om te optimaliseren en meer
uit uw ﬁnanciën te halen.

Een snelle, professionele
uitvoering van het advies.

Ja

je krijgt van ons een coole VIDEO Financiële Planning
(UNIEK in Nederland)

Het proces verwerkt in 7 Slimme Strategieën

Krijg grip op jouw oudedag – Pensioen Planning (PP)

Onze Werkwijze

10 manieren om jouw pensioen te regelen. De meeste ondernemers doen
"iets". Maar wat is de beste strategie?

Laat onbezorgd uw bezit na - Nalatenschaps
Planning (NP)
Passen jouw huidige huwelijkse voorwaarden en testament nog steeds bij
deze fase in jouw leven? Regel het nog beter en bespaar veel erfbelasting!

Voor als je het niet meer weet - Leven Testament (LT)
Michael Schumacher? Dementie? Coma? Tijdelijke afwezigheid? Leg vast
wat jouw dierbaren en compagnons moeten doen als je wilsonbekwaam
bent.

Kopieer de “zeer-vermogenden-strategie” - Vermogens
Planning (VP)
Veel consumenten sparen of beleggen in privé of in de bv. ZEER
vermogende mensen doen het slimmer. Kopieer hun strategie en maak
meer rendement door een slimme en veilige structuur.

Voer de FFJ-test uit voor jouw hypotheek – Hypotheek
Planning (HP)
Komt jouw hypotheek door de Financiële Fiscale Juridische test? Uit onze
ervaring blijkt dat in 75% van alle gevallen zaken rondom de hypotheek beter
of goedkoper kunnen worden geregeld.

Beperk jouw risico's – Assurantie Planning (AP)
Heel simpel. Breng jouw risico's in kaart, zowel zakelijk en privé. Wij
checken welke voorzieningen je hebt lopen om deze risico's af te dekken.

Leg jouw bedrijf op de weegschaal – Bedrijfs Planning (BP)
Wat is jouw bedrijf waard? Wij maken een analyse van de ﬁnanciële, ﬁscale
en juridische positie van jouw bedrijf. Is alles in balans? Wat is jouw
toekomstplan. Wat is het juiste pad er naar toe? Is dit realistisch en haalbaar?

1. Vrijblijvende kennismaking
Wil je weten wat ﬁnanciële planning voor jou kan betekenen? Maak
dan geheel vrijblijvend een belafspraak met één van onze ﬁnancieel
planners. Tijdens dit gesprek leggen we je graag uit wat we voor je
kunnen betekenen.

2. Verdieping
Bij interesse doorlopen we een inventarisatie en plannen we een
nieuwe afspraak in. We verdiepen ons dan in jouw situatie, zodat we
in dit gesprek hele gerichte vragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld
over jouw wensen, zorgen en doelstellingen. Wat wil je met jouw
bedrijf en/of vermogen bereiken. Ook stellen we dieptevragen over
de jaarcijfers en aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor krijgen we
een kristalhelder beeld over jouw totale ﬁnanciële situatie.

3. Opstellen analyse
Op basis van ons gesprek en de inventarisatie analyseren wij jouw
huidige en toekomstige inkomsten en vermogenspositie.
Hierdoor weet je precies waar je aan toe bent en kun je bewuste
keuzes maken over jouw ﬁnanciële toekomst. Tevens berekenen
wij hoeveel ﬁnancieel voordeel je kunt realiseren door het toepassen van slimmere ﬁscale, ﬁnanciële en/of juridische strategieën.

4. Bespreken analyse
De uitkomsten uit de analyse bespreken we met jou. Je kunt dan al
jouw vragen stellen en wij lichten onze uitgebrachte adviezen toe.
Je krijgt eindelijk inzicht in jouw ﬁnanciën en duidelijkheid over jouw
toekomst.

5. Implementatie
Deze laatste stap is een stap die veel andere adviseurs niet nemen.
Wij zorgen voor een A tot Z implementatie. Wij werken hiervoor
soms samen met externe specialisten zoals ﬁscalisten, juristen en
notarissen, die stuk voor stuk tot de top van Nederland behoren in
hun vakgebied.

Van ondernemer
tot Hypotheek

Ik ben ondernemer en ik wil een huis kopen.
Kom ik in aanmerking voor een hypotheek
en zo ja hoeveel?

Wekelijks weten vele ondernemers hun weg te vinden naar de
ondernemershypotheekdesk van FinaForte. Voor onze adviseurs
betekend dit iedere dag veel inspiratie, energie en dynamiek.
Van startende ondernemers tot en met een directeur van een groot
MKB bedrijf niets is ons te gek.

Voor wie is onze dienst geschikt?

ONDERNEMERS

ZZP’ER

DGA

STARTENDE
ONDERNEMERS

Waarom zijn wij zo gespecialiseerd in hypotheekadvies
voor ondernemers?
Het antwoord hierop is heel simpel. Wij geven al jarenlang
alleen hypotheekadvies aan ondernemers!

Vrijblijvende kennismaking
Gratis 1e hypotheekgesprek. Tijdens de afspraak met onze adviseur leggen wij uit wie wij zijn en wat we voor
je kunnen betekenen. We ontvangen graag meer informatie over jou, jouw bedrijf en jouw wensen. We
leggen je uit hoe het proces voor de aanvraag van een hypotheek er uitziet.

Vaststellen ﬁnancierbaarheid

Onze werkwijze ziet er als volgt uit:

Bij interesse in onze dienstverlening kun je gebruik maken van onze kosteloze Quickscan. Na ontvangst van
de laatste drie jaarrapporten van jouw bedrijf en IB aangiftes stellen we vast in hoeverre er sprake is van
ﬁnancierbaarheid. We leggen je uit aan welke normen jouw inkomen- en vermogenspositie moet voldoen
om in aanmerking te komen voor jouw gewenste hypotheek.

Afsluiten hypotheek - vaste prijs
Op basis van de quickscan ontvang je van ons een oﬀerte op maat met een vaste prijs. Hierin zijn alle kosten
voor aanvraag, advies en afsluiten van de hypotheek inbegrepen.

Stel je bent directeur groot
aandeelhouder van één of meerdere
BV’s…..onze dga specialist weet
exact op welke wijze jouw proﬁel
berekend en gepresenteerd dient te
worden aan een hypotheekbank.
Stel je bent startende ondernemer
(ZZP’er) en net 12 maanden
oud…..onze zzp specialist kan jou
precies vertellen waarom je als
starter wel een hypotheek kunt
krijgen en wat er daarvoor moet
worden gedaan.

Opstellen ondernemersproﬁel
Na akkoord op onze oﬀerte beginnen we met het opstellen van een ondernemersproﬁel. Met deze handige
rapportage geven we de bank meer inzicht in jou en jouw bedrijf. Met dit rapport stellen we ook jouw
toetsinkomen en vermogenspositie vast voorzien van juiste onderbouwing. Je kunt vervolgens kiezen uit één
van de bijna 20 hypotheekbanken.

Oﬀerte aanvraag
Na ﬁat door de bank op jouw toetsinkomen stellen we geheel conform jouw wensen de ideale
hypotheekconstructie samen. Hiervan ontvang je van ons ook een uitgebreid hypotheek adviesrapport met
een compleet overzicht van alle relevante informatie.

Acceptatie & afwikkeling
Na ontvangst van de hypotheekoﬀerte handelen we het hypotheekdossier met alle relevante door de bank
opgevraagde stukken af. Na een laatste controle door de bank volgt een deﬁnitief akkoord.

Notaris
Na het ondertekenen van de aktes bij de notaris is de hypotheek oﬃcieel rond.
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