Aanmelden voor de
Financieringstafel
De Financieringstafel AgriFood Capital is er voor ondernemers uit de regio
Noordoost-Brabant: de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk,
Grave, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert,
Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught.
Wil je meer informatie neem contact op met je financieel adviseur of ga naar
www.agrifoodcapital.nl/nl/projecten/financieringstafel/

Contactpersoon
Raymond van den Bos
fondsmanager en lid van de AgriFood Capital Financieringstafel
r.vandenbos@ondernemersliftplus.nl
06 43 01 19 99
Partners van de AgriFood Capital Financieringstafel
AgriFood Capital Financieringstafel: ABN AMRO, ING, Rabobank, Brabantse
OntwikkelingsMaatschappij (BOM), RVO Nederland, Bossche Investeringsfonds (BIF),
Credion en OndernemersLift+
De Financieringstafels worden aanbevolen door het Economisch Netwerk ZuidNederland (ENZuid) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ENZuid is het
strategisch samenwerkingsverband van acht triple helix regio’s en de provincies Zeeland,
Noord-Brabant en Limburg. https://enzuid.nl.
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Resultaatgericht
Snel en kosteloos

“De ontwikkeling en financiering van starters en doorgroeiers is niet altijd gemakkelijk. Dit
terwijl deze vernieuwing en groei zo belangrijk zijn voor het sociaal-economisch klimaat van
Noordoost-Brabant. Daarom helpt de AgriFood Capital Financieringstafel een handje met
kennis, netwerk en toegang tot financiering.”
Jan Claassen, voorzitter AgriFood Capital Financieringstafel

Heb je een business case die voor reguliere
financiers moeilijk of uitdagend is? Pitch jouw
idee dan bij de Financieringstafel. Je gaat in
gesprek met dé topfinanciers uit de regio en weet
al snel wie je plan verder wil brengen en wat de
financieringsmogelijkheden zijn.
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