Caple draagt bij aan de verdere groei van
Kroon Campers (Kroon) door een blanco
groeifaciliteit te begeleiden van € 1.500.000
Caple heeft een 7 jarige blanco groeilening aan Kroon vorm gegeven die naast langlopende
bancaire financiering het werkkapitaal helpt versterken. De lening vormt onderdeel van een pakket
waarbij gewisseld is van huisbankier.
Kroon is toonaangevend binnen Nederland voor wat betreft de verkoop, verhuur en het onderhoud
van campers waarbij maatwerk zelfs tot de mogelijkheden behoort. Kroon heeft een zeer groot en
gevarieerd assortiment zodat klanten nagenoeg altijd direct en uit voorraad geleverd kunnen
worden. Natuurlijk wordt hierbij ook de administratieve afhandeling geregeld en wordt de klant
volledig ontzorgt voor wat betreft onderhoud en service plus eventueel individuele aanpassingen
van de camper in eigen werkplaatsen. Naast verkoop is ook verhuur een mogelijkheid zodat aan
alle klantwensen optimaal tegemoet kan worden gekomen.
Samen met onze business partner FBM is een passende 7 jarige blanco groeilening van €
1.500.000 vorm gegeven die het werkkapitaal van Kroon versterkt. Hierdoor kan Kroon op een
stabiele basis het uitgebreide assortiment aan campers voor financieren zodat optimaal wordt
ingespeeld op de wensen van de klanten. Deze financiering is gecombineerd met een langjarige
hypothecaire financiering van het onroerend goed. Hierdoor ontstaat een stabiele en goed
voorspelbare financieringsstructuur die de fluctuaties in het werkkapitaal mooi kan opvangen. Het
deskundige en concrete advies van FBM heeft ervoor gezorgd dat een optimaal en bestendig
totaalplaatje tot stand is gekomen.

¨De financiering van een gespecialiseerde retail speler is veelal een kwestie van maatwerk. Zeker
als het grotere en enkelvoudige particuliere uitgaven betreft. Kroon is een dergelijke speler die
haar klanten een mooie integrale oplossing biedt. Om blijvend in te kunnen spelen op kansen in
de markt, zijn wij op zoek gegaan naar een financier die op lange(re) termijn de gevraagde ruimte
en flexibiliteit kan bieden, zonder allerlei mitsen en maren. Een oplossing die naadloos aansluit bij
de onderneming en haar ambities. Dit vraagt naast een portie creativiteit een uitstekende kennis
van de financieringsmarkt. In dit soort trajecten komt onze toegevoegde waarde dan ook duidelijk
naar voren.¨
Pieter Westland, FBM

¨Deze langjarige scherpe werkkapitaalfinanciering is een mooi voorbeeld van de bijdrage die
Caple voor het ambitieuze MKB kan leveren. De financiering van big ticket retailers met een
behoorlijke voorraad is niet altijd vanzelfsprekend. Wij zijn echter juist in staat om deze
toekomstverwachtingen goed op waarde te schatten. Samen met onze financieringspartner BNP
Paribas Asset Management wordt voor dit soort ondernemingen een perfecte, bestendige en
toekomst gerichte oplossing geboden.¨
Sander Cornelisse, Credit Officer, Caple

