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1. Startersleningen voor ondernemende studenten
De Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert stelt startersleningen beschikbaar voor innovatieve, net gestarte bedrijven
vanuit de kennisinstellingen of net gestarte bedrijven uit Gelderland die intensief samenwerken met de kennisinstellingen.
De leningen zijn specifiek bedoeld voor de financiering van innovatieve, opschaalbare activiteiten in de fase van ontwikkeling,
testen en marktintroductie. Het is juist in deze fasen - waarin de reguliere markt nog niet bereid is om financiering te
verstrekken – dat Gelderland valoriseert starters ondersteunt met advies en startersleningen. Daarom biedt Gelderland
valoriseert naast de leningen ook een aparte training aan: Startup Accelerator Gelderland.

2. Doelgroep
De startersleningen zijn vooral bestemd voor (potentiële) ondernemers vanuit ArtEZ hogeschool voor de kunsten, de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Radboud Universiteit (RU) en Van Hall Larenstein (VHL). Het kan daarbij
gaan om studenten, personeel, docenten, onderzoekers, promovendi en alumni. Andere jonge innovatieve bedrijven uit
Gelderland kunnen ook een aanvraag indienen mits ze intensief samenwerken met deze kennisinstellingen bij de ontwikkeling
van het bedrijf en het op de markt brengen van het innovatieve product, proces of dienst. Aanvragen uit de sectoren Agri-Food
en Health worden resp. doorverwezen naar Food Valley/Startlife en Health Valley/Red Medtech Ventures.

3. Fasering
Er zijn drie leningen per bedrijf beschikbaar. Deze zijn gekoppeld aan de ontwikkelfase. In het schema op de volgende pagina
staan de mogelijke activiteiten per fase. De leningen kunnen volgtijdelijk worden aangevraagd. Aanvragen voor fase 1 en 2
worden bij voorkeur in één aanvraag gecombineerd. De beoordelingscommissie zal daarbij voorwaardelijke mijlpalen
formuleren voor de uitkering van de volgende lening. Voor voorbereidende bedrijfsactiviteiten (fase 0 in het volgende schema)
bij studenten en net afgestudeerden verwijzen we naar de regeling van de startersvoucher.
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4. Criteria
Het bestuur van de Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert heeft een onafhankelijke beoordelingscommissie benoemd.
Deze commissie toetst de aanvragen op de volgende 8 criteria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het idee of plan voor het bedrijf
Ondernemerskwaliteiten
Innovativiteit product, dienst of proces
Technische haalbaarheid
Marktkansen, verdienmodel
Opschaalbaarheid
Samenwerking met de kennisinstelling
De begroting van de investeringen, kosten en opbrengsten.

Het aantal beschikbare leningen is gelimiteerd. De beoordelingscommissie bepaalt of een aanvraag wordt gehonoreerd en de
voorwaarden waaronder de lening wordt toegekend. Deze beslissing is bindend. Er is geen mogelijkheid voor beroep of
bezwaar. Indien de aanvraag wordt afgewezen, bepaalt de beoordelingscommissie of er een herkansingsmogelijkheid komt.

5. Eisen
• Waar “aanvrager” (m/v) staat dient bij meerdere ondernemers in een bedrijf “aanvragers” te worden gelezen.
• De aanvrager heeft geen bedrijf dat langer dan 5 jaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
• De omzet van het bedrijf is elk jaar lager dan € 100.000,- (excl. BTW). Bij een hogere omzet is er sprake van een gevestigd
bedrijf en daar zijn deze leningen niet voor bedoeld.
• De aanvrager dient de aanvraag per mail in bij de ondergenoemde dossierhouder van de kennisinstelling. Deze aanvraag
omvat maximaal 10 pagina’s A4 (eventueel met een enkele bijlage), met onderbouwing van de 8 criteria.
• Het bedrijf zal in Gelderland gevestigd moeten zijn of worden. Bij de aanvraag van de lening hoeft het bedrijf nog niet te
zijn opgericht. Voor het verstrekken van de lening is inschrijving bij de KvK verplicht.
• De aanvrager dient voor elke fase aan te tonen dat hij / zij intensief samenwerkt met (één van) de kennisinstellingen
(ArtEZ, de HAN, de RU of VHL).
• Aanvragen voor fase 3 kunnen alleen worden behandeld nadat de lening van fase 1 en 2 is verstrekt en als minimaal 50%
cofinanciering (van de aanvrager of een andere financier) aantoonbaar beschikbaar is.
• Iemand kan slechts bij één aanvraag betrokken zijn. Een bedrijf kan uit 1 of meer ondernemers bestaan.
• De lening is bestemd voor de noodzakelijke kosten en/of investeringen voor het bedrijf.
• De aanvrager is verplicht de aanvraag bij de beoordelingscommissie toe te lichten in een presentatie/pitch.
• De aanvrager is bereid medewerking te verlenen aan communicatie, publiciteit en (in overleg) bijeenkomsten.
• De aanvrager is bereid ieder jaar te rapporteren aan de dossierhouder over de ontwikkelingen van het bedrijf.
• De aanvrager is hoofdelijk aansprakelijk voor de lening, ook als de lening aan een B.V. wordt verstrekt. De (privé) partner
zal deze borgtocht ook dienen te ondertekenen. Bij meerdere aanvragers/ondernemers is ieder voor een deel hoofdelijk
aansprakelijk.
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6. Aanvraagprocedure
De beoordelingscommissie komt in 2017 vijf keer bijeen: 14 februari, 4 april, 13 juni, 19 september en 21 november. Ter
voorbereiding op de beoordeling biedt Gelderland valoriseert de volgende trainingen aan: een training financiën, een
businesscase-training en een pitchtraining. Voor de data, toelichting om aan te melden, zie
www.gelderlandvaloriseert.nl/financiering
Voor inhoudelijke vragen en advies is er per kennisinstelling een dossierhouder. De dossierhouders zijn:
ArtEZ Cily Smulders
c.smulders@artez.nl
(026) 353 56 31
RU
Hein van der Pasch
h.vanderpasch@ru.nl
(06) 51 59 89 19
VHL
Rien van der Velde
rien.vandervelde@hvhl.nl
(06) 46 73 05 95
HAN Einte Visser
einte.visser@han.nl
(06) 22 80 96 86
De dossierhouder bepaalt of de aanvraag compleet en akkoord is om door te sturen naar de secretaris van de beoordelingscommissie, Gerard Monninkhof. De complete aanvraag dient minimaal 6 werkdagen voor de bijeenkomst van de
beoordelingscommissie in het bezit te zijn van de secretaris, gerard.monninkhof@oostnv.nl). De aanvrager ontvangt daarna
van hem de informatie met betrekking tot de presentatie/pitch.

7. Toekenningsprocedure
Na een positief besluit van de beoordelingscommissie wordt een overeenkomst opgesteld tussen de stichting en de
aanvrager. De Rabobank verzorgt de uitgifte van lening. Een BKR-toetsing door de Rabobank behoort tot de
toekenningsprocedure. Indien achteraf blijkt dat door de ondernemer onjuiste informatie is verstrekt of de gelden niet of aan
andere doelen zijn besteed, kan het geld worden teruggevorderd.
Indien een lening wordt toegekend levert de aanvrager de volgende documenten aan: een kopie van een geldig legitimatiebewijs, een kopie van een bankpasje van het bedrijf en een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

8. Toelichting leningen
Soort lening

Aflossingsvrije periode

Aflossing vanaf jaar 1 per maand

Lening fase 1 en 2 (35K)

1 jaar

€ 1.000,--

Lening fase 3 (50K)

1 jaar

€ 2.000,--

De stichting staat borg voor de lening bij de Rabobank. Daarom zal de Rabobank geen zekerheden vragen van de ondernemer.
De ondernemer mag op ieder moment de lening geheel of gedeeltelijk extra aflossen. Uitstel van aflossingsverplichtingen is
niet mogelijk. De rente is variabel en wordt door de Rabobank vastgesteld op basis van de marktrente. De rente is lager dan
gebruikelijk voor dit soort leningen.
Gelderland valoriseert heeft een coulance-regeling voor het geval een ondernemer de lening niet kan terugbetalen. De lening
kan dan geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. Het bestuur van de Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert besluit,
na advies van de beoordelingscommissie, over een coulance-aanvraag. Bij de behandeling van de coulance-aanvraag wordt
meegewogen of de ondernemer er alles aan heeft gedaan om het project tot een succes te maken, of er sprake is van
verwijtbaar handelen, of de ondernemer adviezen heeft opgevolgd en de dossierhouder regelmatig en tijdig van relevante
ontwikkelingen op de hoogte heeft gebracht.
versie februari 2017

