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2

WAAROM FBM?
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.
2.
3.
4.
5.

Wij geloven in langetermijnrelaties op basis van wederzijds
vertrouwen;
Ons verdienmodel is gericht op uw succes, onze kosten worden
daarmee eenvoudig terugverdiend;
Wij hebben uitgebreide kennis van de financieringsmarkt en directe
toegang tot alle relevante financieringsbronnen;
Bij ons geen verrassingen: wij werken volledig transparant en hebben
een duidelijk, strak uitgevoerd proces bij het arrangeren van
financiering;
Wij leveren maatwerk en kunnen u volledig ontzorgen.
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BENIEUWD OF UW FINANCIERINGSCONDITIES MARKTCONFORM ZIJN?
Doe de FBM portefeuillescan

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 besparingspotentie zit er nog in uw
bestaande leningen?
Door de huidige historisch lage rente, waardestijgingen van het vastgoed en
verbetering van de huuropbrengsten is er bij de meeste vastgoedportefeuilles
veel besparingspotentieel te realiseren. 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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BEHOEFTE AAN FINANCIERING?
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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WANNEER IS HERSTRUCTURERING
INTERESSANT?
Herstructurering van commercieel vastgoedportefeuille(s)

Herstructurering van vastgoedportefeuille hoeft niet alleen interessant te
zijn op moment van expiratie van de lening(en). Door de huidige historisch
lage rente, waardestijgingen van het vastgoed en verbetering van de
huuropbrengsten is tussentijds openbreken van contracten in veel
gevallen gunstig.
Herstructurering van portefeuilles kan verschillende redenen hebben:
• Aanscherpen bestaande financieringscondities;
• Optimalisatie financieringsstructuur voor groei;
• Verschaffen liquiditeiten;
• Introductie 2e financier om afhankelijkheid te beperken, en;
• Vergroten slagkracht door vrijspelen van assets onder bestaande
inschrijvingen.
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GEEN VERASSINGEN EN ONTZORGEN
IN COMMUNICATIE NAAR DE FINANCIERS?
Verzorgen van financieel management

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.
Wij kunnen u bij verschillende zaken ondersteunen:
• Verzorgen van rapportages en communicatie richting banken;
• Opmaken van liquiditeitsprognose;
• Advies bij mogelijke aankopen m.b.t. haalbaarheid financiering en te
verwachten condities (LtV, rente, aflossing, convenanten).
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RECENTE TRANSACTIES

DEBT ADVISORY
2020

DEBT ADVISORY
2020

DEBT ADVISORY
2020

Arrangeren financiering voor een belegger
met een gemengde vastgoedportefeuille in
Amsterdam bestaand uit 44 objecten (asset
value €18mln.).

Arrangeren financiering voor snelgroeiende
vastgoed ondernemer in de regio Amsterdam
(asset value €20mln.).

Arrangeren van overname financiering voor
een gemengde commerciële vastgoed
portefeuille in de steden Enschede en
Hengelo met 37 objecten, bestaande uit
garageboxen, (on)zelfstandige woningen
(kamer delen) en kantoorruimtes.

Een portefeuillescan door FBM bracht het
besparingspotentieel en mogelijkheden voor
extra liquiditeiten in beeld en was de
aanleiding voor herfinanciering.
Resultaat: herfinanciering tegen scherpe
condities en extra liquiditeiten bij huisbank.

Een door FBM opgestelde portefeuillescan
bracht bespaarpotentieel in beeld en was
i.c.m. een plan voor realisatie groei ambitie
aanleiding voor herfinanciering
Resultaat: herfinanciering tegen scherpe
condities, diverse onderpanden onbelast en
introductie strategische financier die aansluit
bij groeiambities.

Resultaat: herfinanciering bij een van de
grootbanken tegen scherpe condities.
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SPECIALISTEN COMMERCIEEL VASTGOED
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 commercieel vastgoed
+31 (0)30 605 12 22
+31 (0)61 330 91 56
p.vanderhoek@fbm.nl

Pieter Westland

Adviseur commercieel vastgoed
+31 (0)30 605 12 22
+31 (0)68 31 744 24
p.westland@fbm.nl

Stefan Antonissen

Adviseur commercieel vastgoed
+31 (0)30 605 12 22
+31 (0)65 474 75 88
s.antonissen@fbm.nl

