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Corporate Finance

WAAROM FBM 
Debt advisory real estate

Wie is FBM?
FBM is een corporate finance en debt advisory kantoor met diverse
specialisaties, waaronder de financiering van commercieel vastgoed. Wij
bestaan sinds 1990 en hebben een bewezen track record van succesvolle
transacties en hoge klanttevredenheid. Onze expertise omvat het gehele
spectrum van vastgoedfinancieringen in binnen- en buitenland.

Vijf redenen waarom onze klanten voor FBM kiezen:

1. Wij kijken niet alleen naar de te financieren objecten maar ook naar de
mogelijkheden die er in uw huidige portefeuille(s) zit en wat het beste
aansluit bij uw strategie.

2. Wij geloven in lange termijn relaties op basis van wederzijds vertrouwen.

3. Ons verdienmodel is gericht op uw succes, onze kosten worden daarmee
eenvoudig terugverdiend.

4. Wij hebben uitgebreide kennis van de financieringsmarkt en directe
toegang tot alle relevante financieringsbronnen.

5. Bij ons geen verrassingen: wij werken volledig transparant en hebben een
duidelijk, strak uitgevoerd proces bij het arrangeren van financiering. 18

PROFESSIONALS
Aantal adviseurs bij FBM

50+ 
TRANSACTIES
Financieringen per jaar

1990 
OPGERICHT

Jaar oprichting FBM
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Tombstones FBM
Benieuwd naar wat wij onder andere hebben begeleid aan vastgoedtransacties?
Onderstaand enkele recente financieringstrajecten die wij hebben begeleid.

DEBT ADVISORY
Real estate

FBM treedt op als debt advisor voor een 
middelgrote vastgoed ontwikkelaar voor 

de (her)financiering van een 
bedrijfsruimte (BVO 6.000m2) en 
ontwikkeling van 55 woningen in 

Aalsmeer (project Zuydveste). 

Omvang: €18,6mln.
Type vastgoed: Woningen (projectontwikkeling) 

en bedrijfsmatig

WAAROM FBM
Debt advisory real estate

DEBT ADVISORY
Real estate

FBM treedt op als debt advisor voor een 
middelgrote Amsterdamse vastgoed 

ontwikkelaar voor de herfinanciering van 
een projectontwikkeling van

36 hoogwaardige kantoor units
in Diemen. 

Omvang: €6,5mln.
Type vastgoed: Kantoor (projectontwikkeling)

DEBT ADVISORY
Real estate

FBM treedt op als debt advisor voor een 
middelgrote Amsterdamse vastgoed 

ontwikkelaar bij de aankoop en 
herfinanciering van een woon/winkel 

portefeuille van 17 objecten in 
Amsterdam en Bunnik. 

Omvang: €5,4mln.
Type vastgoed: Woning en winkel
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Tombstones FBM

DEBT ADVISORY
Real estate

Voor een middelgrote vastgoedbelegger 
heeft FBM een van de portefeuilles 

geherfinancierd. Een portefeuillescan
bracht de mogelijkheden voor extra 

liquiditeiten en het besparingspotentieel in 
beeld en was de aanleiding voor 
herfinanciering van 44 objecten.

Omvang: €18mln.
Type vastgoed: Gemengde portefeuille

WAAROM FBM
Debt advisory real estate

DEBT ADVISORY
Real estate

FBM treedt op als debt advisor voor een 
vastgoed ontwikkelaar voor de her-

financiering van een migrantenhotel en 
een bedrijfsruimte (BVO 20.000m2). Het 
vrijspelen van extra liquiditeiten, verlagen 

aflossing en vrijgave zekerheden waren de 
voornaamste reden voor herfinanciering. 

Omvang: €13mln.
Type vastgoed: Migrantenhotel en bedrijfsmatig.

DEBT ADVISORY
Real estate

Voor een vastgoedbelegger heeft FBM 
een herfinanciering gerealiseerd. Een 
portefeuillescan bracht scherpere 
condities alsmede de vrijgave van  

vastgoed uit de zekerheid in beeld en 
was de aanleiding voor herfinanciering 

van 52 objecten in Amsterdam.

Omvang: €16,5mln.
Type vastgoed: Gemengde portefeuille
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BEHOEFTE AAN FINANCIERING
Debt advisory real estate

Welke financier past het beste bij mij portefeuille en strategie?
Heeft u financiering nodig voor een recente aankoop van vastgoed en/of dient er een lening verlengd te worden? Welke financier past het beste bij
het type vastgoed wat er in mijn portefeuille zit?

FBM heeft de nodige ervaring in het arrangeren van financieringen voor commercieel vastgoed en weet de juiste vertaling te maken tussen de
ambities van de ondernemer en de denkwijze van de financier. Wij zorgen ervoor dat de juiste financier gekoppeld wordt aan uw portefeuille en
houden hierbij sterk rekening met uw groeiambities. Wij arrangeren beleggings-, project-, grond- en/of handelsfinanciering in Nederland of in het
buitenland.
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FBM PORTEFEUILLESCAN
Debt advisory real estate

Benieuwd of uw financieringscondities marktconform zijn?
Commercieel vastgoed portefeuilles worden gedurende de jaren heen
opgebouwd. Hierbij zijn er verschillende momenten waarop er financiering
wordt aangetrokken. De focus bij uitbreiding van het vastgoed ligt veelal op
de nieuw aan te trekken lening. Maar welke mogelijkheden zitten er nog in
uw bestaande leningen?

U kunt bij ons een Quick scan of een uitgebreide portefeuille scan aanvragen
waarbij wij analyseren of uw huidige financieringscondities marktconform zijn
en/of wij mogelijkheden zien voor aanvullende financiering. Wij brengen dit in
kaart inclusief advies omtrent het inrichten van de financieringsstructuur en
rendementsverbetering. Benieuwd naar uw besparingspotentieel? Neem
vrijblijvend contact met ons op.
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HERSTRUCTURERING PORTEFEUILLE
Debt advisory real estate

Wanneer is herstructurering interessant?
Herstructurering van een vastgoedportefeuille hoeft niet alleen interessant te
zijn op moment van expiratie van de lening(en). Het vormen van een
interessante ticket door een bestaande portefeuille of een deel daarvan te
combineren met een nieuwe aankoop kan er voor zorgen dat de
financieringscondities substantieel gunstiger zijn dan in het geval van stand
alone financiering.

Herstructurering van een portefeuille kan verschillende redenen hebben:
• Optimalisatie van de condities van financieringen door de assets onder te

brengen bij de meest geschikte financier, op basis van type en kwalificatie
van de objecten.

• Optimalisatie financieringsstructuur voor groei.
• Verschaffen liquiditeiten.
• Introductie tweede financier om afhankelijkheid te beperken.
• Vergroten slagkracht door vrijspelen van assets onder bestaande

inschrijvingen.
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VERZORGEN VAN FINANCEEL MANAGEMENT
Debt advisory real estate

Geen verassingen en ontzorgen in communicatie naar de financiers?
Binnen de financiële sector zijn de ontwikkelingen in commercieel vastgoed
volop in beweging. De adviseurs bij FBM beschikken over een achtergrond in
de financiële sector en weten wat er speelt. Onze rapportages sluiten aan bij
de noodzakelijke informatiebehoefte die de financiële sector vereist en bevat
de aspecten die doorslaggevend kunnen zijn om uw financiering voor elkaar
te krijgen. Door deze manier van aanlevering kunnen financiers uw aanvraag
snel en efficiënt in behandeling nemen en vertaalt dit zich in lagere
behandelingskosten.

Naast het arrangeren van een financieringsaanvraag kunnen wij u bij
verschillende zaken ondersteunen:
• Verzorgen van rapportages en communicatie richting banken
• Opmaken van liquiditeitsprognose.
• Scenario analyse op portefeuille niveau (impact rente stijging bij een

herfinanciering).
• Advies bij mogelijke aankopen m.b.t. haalbaarheid financiering en te

verwachten condities (LtV, rente, aflossing, convenanten).



CONTACTGEGEVENS
FBM Corporate Finance 
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CONTACTGEGEVENS

Contactpersonen
Binnen FBM hebben we een team dat gespecialiseerd is in de financiering
van commercieel vastgoed. Onze vastgoedspecialisten werken vanuit
Nieuwegein en zijn te bereiken via onderstaande gegevens:

Philip van der Hoek 
Adviseur FBM

+31 61 330 91 56
+31 30 605 12 22
p.vanderhoek@fbm.nl

Stefan Antonissen
Partner FBM

+31 65 474 75 88 
+31 30 605 12 22
s.antonissen@fbm.nl

Pieter Westland
Adviseur FBM

+31 68 317 44 24
+31 30 605 12 22
p.westland@fbm.nl

FBM Corporate Finance

Marinus van Dijk
Adviseur FBM

+31 63 090 53 83 
+31 30 605 12 22
m.vandijk@fbm.nl
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BIJLAGEN 
FBM Corporate Finance

Dienstverlening FBM
FBM adviseert en begeleidt ondernemers bij aan- en verkoop van bedrijven, financierings- en herstructureringstrajecten in verschillende
sectoren in Nederland en daarbuiten. Voor meer informatie over onze diensten neem contact op met uw adviseur.

Bedrijfswaardering
Voor het waarderen van uw onderneming is meer nodig
dan het invullen van cijfers in een bepaalde formule. De
waarde is namelijk afhankelijk van vele factoren die niet
uit de cijfers blijken en ook niet passen in een formule.
Om het bedrijf juist te kunnen waarderen, heeft FBM
diverse Register Valuators met uitgebreide (markt)
kennis en ervaring.
Meer informatie?

Financiering
Wat zijn passende financieringscondities? En hoe zorg
ik voor de juiste financieringsstructuur die mij ruimte en
flexibiliteit biedt voor toekomstige groei? De adviseurs
bij FBM hebben ruime ervaring binnen de bancaire
sector. Hierdoor weten ze als geen ander hoe uw
financieringsverzoek gepresenteerd en gestructureerd
dient te worden om het optimale resultaat te bereiken.
Meer informatie?

Bedrijf kopen of verkopen
U overweegt uw bedrijf geheel, of gedeeltelijk, te
verkopen? Een goede voorbereiding vergroot de kans
op een succesvolle verkoop. Bij FBM hebben we meer
dan 30 jaar ervaring en ruim 500 ondernemers
ondersteund bij het aankopen en verkopen van één of
meer bedrijven. Wij kennen de processen én de wegen
om een overname financieel te realiseren.
Meer informatie?

Herstructurering
Door economische omstandigheden of veranderende
markt kan uw bedrijf in zwaar weer komen te zitten.
Een nieuwe financiële structuur, business model of
andere financieringsvorm kunnen dan de oplossing
bieden. In een crisissituatie is snelheid en het nemen
van de juiste beslissingen cruciaal. FBM creëert rust bij
stakeholders en schuldeisers zodat we kunnen werken
aan een structurele passende oplossing.
Meer informatie?

https://fbm.nl/bedrijfswaardering/
https://fbm.nl/financiering/
https://fbm.nl/bedrijf-verkopen/
https://fbm.nl/herstructurering/
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