Jonker Advies & Togather Finance
“Gewoon doorgroeien”

Jonker Advies & Togather Finance
Oplossing voor uw werkkapitaal?
Onder strikt behoud van onafhankelijkheid is
Jonker Advies als accountmanager betrokken bij
Togather Finance.
Wij passen Togather Finance alleen in als het de
beste oplossing is.

Wat kan Togather Finance voor u
betekenen?
• Hoge bevoorschotting
• Snelle bevoorschotting
• Overname van insolventierisico van
debiteuren
• Internationale vorderingen bevoorschotten
• Professioneel debiteurenbeheer
• Mogelijk maken en houden van sterke groei
• In plaats van: lage bancaire faciliteiten
• In plaats van: dure achtergestelde leningen
• In plaats van: uitbreiding van
aandelenkapitaal naar derden, en
verwatering van aandelenbezit

Neem contact op voor een persoonlijke
kennismaking.

SELLING POINTS: TOGATHER FINANCE
10 REDENEN OM VRIJBLIJVEND EENS MET JONKER ADVIES IN GESPREK TE GAAN
OVER TOGATHER FINANCE
In tegenstelling tot de traditionele factoring loop je geen betalingsrisico, heb je
geen extra administratieve rompslomp en blijft je klantrelatie intact omdat wij
onzichtbaar op de achtergrond jouw liquiditeit bewaken.
1
Niet meer wachten op jouw betaling
Jij stuurt ons de facturen op via ons platform, wij betalen je binnen 48 uur uit
2.
Geen risico op faillissement of wanbetaling
Vooraf altijd weten dat je factuur wordt betaald en geen zorgen over kredietrisico wel zo
veilig.
3.
Geen mededeling over de verkoop aan jouw klant
Anders dan de andere factoraars informeren wij jouw klant niet over de verkoop, de klant
blijft gewoon op jouw bankrekening betalen. Je verkoopt je factuur, niet je klant!
4.
Ook facturen op jouw internationale klanten nemen wij over
Of jouw klanten nu in Amsterdam, Maastricht, Brussel of New York zijn gevestigd, jij
merkt er niets van, wij zorgen dat je onbezorgd zaken kunt doen in het buitenland.
5.
Een vliegende start doordat wij al je facturen kopen
Om goed te beginnen nemen wij ook je bestaande portefeuille over, zodat je direct een
mooi startbedrag van ons ontvangt.
6.
Extra voordeel voor jou als je klant eerder betaalt
Door de korting die je ontvangt als je klant eerder betaalt, biedt Togather factoring aan
tegen zeer scherpe tarieven, wel zo eerlijk.
7.
Gratis 24/7 toegang tot ons credit management platform Crest
Als klant van Togather maak je gratis gebruik van ons credit management platform Crest
waar je jouw facturen upload en je de kredietwaardigheid van klanten kunt toetsen.
8.
Inzicht in het betalingsgedrag van jouw klanten
Via het credit management platform Crest heb je 24/7 inzicht en grip op het
debiteurenbeheer en het betaalgedrag van je klanten.
9.
Je houdt het persoonlijk contact met je klant tot 30 dagen na de vervaltermijn
Zelf contact houden met je klanten mocht een betaling vertraagd zijn of als er een
correctie moet plaatsvinden. Je verkoopt je factuur, niet je klant.
10.
De factuur betreft een afgeronde levering van dienst of product
Vooraf weten waar je aan toe bent. Welke klanten tot welke bedragen risicoloos kan
worden geleverd, het gemak van Togather.

EEN INITIATIEF VAN:

FUNDING:

POSITIONERING JONKER ADVIES (EN TOGATHER FINANCE)
ZAKELIJK FINANCIERINGSADVIES

BEDRIJFSADVISERING

De zakelijke advisering op het gebied van
bedrijfsfinanciering ontwikkelt zich in snel tempo tot
een professioneel en zelfstandig adviesgebied.

Evenals de laatste tientallen jaren wil ik me ook binnen
mijn eigen onderneming bezig houden met het adviseren
van ondernemers.

In de huidige praktijk van bedrijfsfinanciering is
regelmatig sprake van gestapeld financieren /
combinatie van financieringsvormen.
Naast ruime ervaring op financieringsgebied is mijn
netwerk op het gebied van financieringsoplossingen
breed ontwikkeld.

Verder wil ik me richten op het begeleiden van
(startende) ondernemers die betrokken zijn bij
bedrijfsovernames in het MKB. Omdat ik niet als doel heb
om de accountancy-relatie over te nemen ben ik hierbij
geen concurrent van de accountant. Relaties die een
goede accountant zoeken kan ik vanuit mijn netwerk
introduceren bij goede accountants- of
administratiekantoren.

Samenvattend:
•

Zakelijke financieringsadvisering;

•

Begeleiding financieringstrajecten;

Samenvattend:

•

Analyses t.b.v. investeerdersbeslissingen;

•

Bedrijfsadvisering algemeen;

•

Accountmanagement Togather Finance;

•

MBI of MBO support;

•

Introductie investeerders bij informal investors.

•

Brainstorming.

FINANCIËLE ANALYSES
Mijn kracht ligt speciaal op het gebied van het
analyseren van jaarrekeningen, verantwoordingen en
administraties. Ik ben goed in staat om in korte tijd
analyses te maken ten behoeve van ondernemers,
adviseurs, banken, curatoren etc.
Onder dit onderdeel vallen ook het uitvoeren van MKB
due diligences in het kader van bedrijfsovernames.

MANAGEMENTINFORMATIE, EXCEL, ACCESS,
DATA-ANALYSE
Reeds jarenlang heb ik affiniteit met administratieve
automatisering en IT. Het kruisvlak tussen accountancy
en IT spreekt me hierbij sterk aan.
Dit betreft bijvoorbeeld:
•

Opzetten van managementinformatie systemen, met
behulp van diverse soorten software;

•

Keuze en implementatie van administratieve
automatisering;

•

Vraagstukken t.a.v. data-analyse, dashboarding etc.

ACCOUNTANCY-GERELATEERD / INTERIM CONTROLLING
Sinds 1993 ben ik als accountant (AA) ingeschreven geweest in het accountantsregister. Ik heb hierbij een brede
ervaring opgedaan in talloze sectoren van het MKB. De primaire focus heeft steeds op de samenstelpraktijk gelegen.
De inschrijving in het accountantsregister heb ik bij de start van mijn onderneming beëindigd.
Samenvattend: Controlling / functie financieel manager; Ondersteuning samenstelpraktijk; Voorbereidingen
jaarrekening-audits MKB+; Etc.

