Aanvraag
„Finanzieringsprogramma Expansie“

1. Ledengegevens
Lidnummer:
Firma:
Straat:
PC, plaats:
Telefoon:
Telefax / Email:
Contactpersoon:

2. Opmerkingen bij het financieringsprogramma Expansie

Plafond I
De DZB BANK stelt naast de bestaande investeringsprogramma’s tegen een laag rentetarief aan de
handelaren een kostenloze extra valuta van 6 maanden ter beschikking op alle ZR handelsfacturen tot
maximaal 50 % van de startvoorraad van het nieuwe filiaal, voor zover de opening volgens een van de
anwr –concepten of QUICK SCHUH plaatsvindt en er geen lange termijnfinanciering van de basisvoorraad
aangevraagd is.
Plafond II
Voor het openen van nieuwe vestigingen van de leden buiten de anwr-concepten om stelt de DZB BANK
extra valuta van 6 maanden ter beschikking op alle ZR handelsfacturen tot maximaal 50 % van de
startvoorraa met een provisiepercentage van 1,5 % ter beschikking, voor zover er geen lange
termijnfinanciering aangevraagd is.
Plafond III
Voor het ter beschikking stellen van lange termijnfinancieringen voor de basisvoorraad van nieuw
geopende filialen biedt de DZB BANK leningen aan met een looptijd van maximaal 10 jaar tegen een
variabel rentetarief van op dit moment 4,25 % op jaarbasis.

3. Voorwaarde voor het toekennen van de middelen
●

Betaling van de 10-dagen-afrekening per incasso-machtiging

●

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de DZB BANK GmbH en de
Bijzondere voorwaarden voor de centrale regeling worden erkend

4. Noodzakelijke aanvraagbescheiden
●

Projectanalyse (drie geplande jaren)/ Beschrijving van het project door ANWR of QUICK-Schuh

●

Jaarrekeningen van de jaren 2017 en 2018

●

Actuele boekhoudkundige analyse met saldibalans en vergelijkende cijfers van het vorig jaar

●

Bovendien bij financiering van de basisvoorraad:
-

overzicht van de verbintenissen (rente- en aflossingsbetalingen)
evt. eigen informatie

5. Bedragen van de aanvragen:

□ Plafond

I

Extra valuta* in EUR:

____________________

□ Plafond

II

Extra valuta* in EUR:

____________________

□ Plafond III

Financiering van de basisvoorraden goederen in EUR: ____________________

* Extra valuta mogen max. 50% van de eerste aanschaf van de goederen bedragen

Plaats, datum

Stempel / handtekening

Uw contactpersonen bij de DZB BANK
Mocht u vragen over onze afzonderlijke leningsprogramma’s en de condities ervan hebben of uw
investeringswensen meteen in de praktijk willen omzetten, dan staan wij gaarne voor u klaar.

Daniel Mester

Domenik Meyer

Daniel.Mester@dzb-bank.de

Domenik.Meyer@dzb-bank.de

Telefoon: +49 (0 ) 211 / 3386 930

Telefoon+49 (0 ) 211 / 3386 924

Telefax:

Telefax: +49 (0 ) 211 / 3386 7924

+49 (0 ) 211 / 3386 7930

