Wij zijn geen bank, maar ondernemers. Dat is een andere manier van denken,
doen en durven. We schakelen snel en denken met je mee. Waar de banken
alleen kijken naar het verleden, bekijken wij hoe het nu met het bedrijf gaat.
Floryn gelooft in zakelijk krediet met toegevoegde waarde. Binnen 24 uur
geregeld, zonder gedoe en met de aller- allerbeste service.

Wat financiert Floryn?
Floryn kan bedrijven op drie
verschillende manieren helpen aan
kapitaal.
Doorlopend zakelijk krediet
Een rekening courant krediet van
€ 10.000,- tot 3 miljoen waarbij je
flexibel geld kan opnemen en aflossen
wanneer jij dat wil. Rente betaal je
alleen over het opgenomen bedrijf
en je kredietlimiet groeit mee met je
omzet.
BMKB-C krediet
Het overbruggingskrediet van de
overheid, aangeboden door Floryn.
De verruimde BMKB-regeling waarbij
de overheid borg staat voor een deel
van het krediet. BMKB-C vergroot
het onderpand en daarmee de
financierbaarheid van je bedrijf.
Factoring
Krijg je openstaande facturen
direct betaald, ongeacht de
betalingstermijn van je afnemer. Je
kiest zelf welke facturen je wil laten
uitbetalen en het bedrag staat binnen
24 uur op je rekening.

De unieke voordelen van zakelijk
krediet van Floryn
doorlopend krediet van €10.000,tot €3 miljoen
met één klik geld opnemen
wanneer jij het wil
online aangevraagd in 2 minuten,
binnen 24 uur op je rekening
extra aflossen boetevrij &
aflossing direct weer opneembaar
krediet groeit automatisch mee
met je omzet
aanvragen zonder stapels
documenten
de beste service; klanten
beoordelen ons met een 9
Voor wie?
• Minimaal €30.000 omzet in de
laatste 3 maanden
• Minimaal 6 maanden
handelshistorie
• Nederlandse KvK-inschrijving
Tijdlijn Floryn
Floryn is één van de snelst groeiende
kredietverstrekkers van Nederland.
Floryn is in 2016 opgericht en kreeg
in 2017 een kapitaalinjectie van 6
miljoen van o.a. Peak Capital. In
2019 volgde een financiering van 60
miljoen van o.a. NIBC Bank en in 2020
voegde Endeit Capital en bestaande
aandeelhouders daar nog 9 miljoen

aan toe. Floryn heeft een PSD2vergunning van De Nederlandse Bank
(DNB) en een BMKB-C accreditatie.
Met meer dan 50 medewerkers
werken we vanuit de Jheronimus
Academy of Data Science (JADS) in
‘s-Hertogenbosch.
Kijk voor meer informatie op
www.floryn.com.

