
Samenwerking

Qredits 
&
SWS

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

levert een positieve bijdrage aan 

de sport door het bevorderen van 

de bouw, aanleg, renovatie en 

aankoop van kwalitatief goede 

sportaccommodaties,  kunstgrasvelden 

en duurzaamheidsinvesteringen. 

Dit doet zij door het verlenen van 

borgstellingen aan financiers ten gunste 

van sportverenigingen.

De samenwerking tussen Qredits en SWS houdt in dat we gezamenlijk optrekken om 

uw financiering te regelen. SWS verleent een borgstelling, eventueel samen met uw 

Gemeente, aan Qredits. Qredits verstrekt de lening aan uw sportvereniging. 

Qredits is een stichting zonder 

winstoogmerk met een maatschappelijke 

en sociale missie. Qredits helpt 

(startende) ondernemers met krediet 

tot € 250.000,-, training en coaching 

en is daarnaast actief op gebied 

van ondernemerschapsonderwijs 

met opleidingen en haar EigenBaas 

programma www.qredits.nl.

Over Qredits Over SWS

De samenwerking



Investeringsplannen
U heeft investerings- 
plannen voor uw 
sportvereniging en u hebt 
inzichtelijk gemaakt welk 
financieringsbedrag u 
nodig heeft. 

Aanvraag indienen
U dient uw aanvraag 
in via www.qredits.nl. 
Geef daarbij aan dat u 
ook een borgstelling bij 
SWS heeft aangevraagd. 
Qredits kijkt dan samen 
met SWS naar de beste 
financieringsoplossing 
voor uw vereniging.

Persoonlijk gesprek 
Een van onze 
bedrijfsadviseurs zal 
met het bestuur van de 
vereniging persoonlijk 
kennismaken én uw 
sportaccomodatie 
bezoeken.  

Uitbetaling lening 
Indien SWS en Qredits 
akkoord zijn met de 
aanvraag, regelen we de 
kredietovereenkomst en 
de uitbetaling van de 
lening

Borgstelling aanvragen
Uw sportvereniging vraagt de borgstelling aan bij SWS. SWS 
maakt een zorgvuldige en professionele inventarisatie en stelt 
een haalbaarheidsrapportage op. 

Hierin staan zaken vermeld zoals;
- Informatie over uw vereniging
- Samenstelling bestuur
- Exploitatie en betaalbaarheid financieringslasten
- Het investerings-en financieringsplan
- Eventuele rol van uw Gemeente

Hoe werkt het? 

- Qredits financiert maximaal tot € 250.000,-.

- Tot € 100.000,- borgstelling SWS, daarboven samen met de 
Gemeente.

- De looptijd van de lening kan variëren tussen 1 en maximaal 15 jaar.

- Qredits hanteert een rentetarief vanaf 6,75%.

- Behandelkosten bedragen 1,5% van het leningbedrag.

- De voorwaarden van Microkrediet tot € 50.000 zijn van toepassing. 
De voorwaarden MKB Krediet zijn van toepassing voor leningen 
tussen de € 50.000 en € 250.000.

Voorwaarden
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Contactgegevens Qredits 

Bel:  0546 - 534 010 
Mail:  info@qredits.nl


