Hoe was de start van Leonard en Richard
Eijgen finance Goes-Terneuzen?

De dag nadat wij de overeenkomst hebben ondertekend
zijn wij direct gestart met een marketingcampagne in
ons rayon Goes-Terneuzen”, aldus Leonard.
“Ik heb direct mijn netwerk ingelicht en heb diverse
makelaars en taxateurs in ons rayon gesproken.
Ook heb ik diverse beurzen bezocht en ben ik vaak
aanwezig bij ondernemingsbijeenkomsten! Hier komen
veel leuke en interessante opdrachten uit voort.
“Het is hard werken om je naam te vestigen in een nieuw rayon.
Naast bovenstaande bezoekjes heb ik ook veel tijd
geïnvesteerd in bedrijvencontacten bij de gemeente en
de banken”. Dit is heel waardevol voor de toekomst, aldus Leonard”.

Op 5 oktober 2017 hebben Leonard en Richard
Harthoorn de franchiseovereenkomst Eijgen
finance Goes-Terneuzen ondertekend.
Leonard is verantwoordelijk voor het
commerciële aspect en Richard richt zich op
dit moment meer op de administratieve taken
binnen de vestiging. Het is de bedoeling dat
Leonard en Richard uiteindelijk de rollen zullen
omdraaien.

“Om de ondernemer goed te kunnen helpen heb ik naast het actueel
houden van mijn financieringskennis ook een cursus
risicomanagement gevolgd.
Dit geeft mij de benodigde bagage voor mijn klanten”.
“Het geeft energie om mensen de juiste richting op te
helpen. Het mooie aan ons beroep is dat wij ondernemers
kunnen laten groeien in hun ambitie.
Dit kan een kleine financiering zijn, maar er zijn ook
veel grotere complexere trajecten die onze aandacht vragen.
Juist de afwisseling in de werkzaamheden maakt het leuk”.
“Ik heb veel voordelen ervaren van het aansluiten bij
Eijgen finance”, aldus Leonard.
Ondanks dat wij zelfstandig ondernemer zijn, hebben we
toch collega’s met wie wij kunnen overleggen. Ook kunnen
wij gebruik maken van elkaars netwerk, waardoor wij
kunnen beschikken over een groot aantal geldverstrekkers.
Naast het delen van onze gezamenlijke kennis, biedt het
ook continuïteit voor de klant”. “Dat geeft rust”.
“En soms is het ook gewoon gezellig”, lacht Leonard.

Wil je in contact komen met Leonard of
Richard van Eijgen finance Goes –Terneuzen of
met één van onze andere adviseurs? Neem
dan een kijkje op onze website
www.eijgenfinance.nl!
Wij helpen je graag verder met je
financieringsaanvraag.
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