Caple faciliteert in samenwerking met NLInvesteert een
multipurpose lening voor Brüderlein Holding B.V.
Caple en NLInvesteert werken al enkele maanden strategisch samen. Deze samenwerking heeft
nu geresulteerd in een mooie vijfjarige lening voor Brüderlein Holding B.V., die deze gebruikt voor
verdere productontwikkeling, automatisering en groei van het bedrijf.
Brüderlein Holding B.V. ontwikkelt en verkoopt onder de naam ‘Kroftman Structures’
opslagloodsen, containeroverkappingen en opslagtenten. Via een uitgekiende online propositie
wordt aan elke koper de mogelijkheid geboden om interactief de gewenste loods, overkapping of
tent zelf samen te stellen en direct een offerte te ontvangen. Daarnaast voert Brüderlein sinds
2019 onder de naam ‘Fjordsen’ een online aanbod van daktenten die gemonteerd kunnen worden
bovenop personenauto’s, gericht op de outdoor trend waarbij mensen meer offline en flexibel
willen zijn in hun vakantiebeleving. Hiermee komt het bedrijf ook onder de aandacht van het
grotere publiek.
De onderneming liet zich adviseren door MFS Overnamebegeleiding & Bedrijfsfinanciering. De
lening is bestemd voor de uitbreiding van het bestaande productaanbod, waarbij nog grotere
modulaire loodsen zullen worden ontwikkeld, voor vernieuwing van de interne organisatie met als
speerpunt de verdere ontwikkeling van software voor een nog betere online klantbeleving en als
laatste additioneel werkkapitaal ter ondersteuning van de verdere groei.

Het komt steeds vaker voor dat de financieringsbehoefte van MKB ondernemingen niet
volledig meer kan worden ingevuld door hun huisbankier. De lening van Caple en
NLInvesteert die wij als adviseur hebben begeleid is een prima aanvulling op de bestaande
bancaire financiering en helpt deze MKB onderneming in de realisatie van haar plannen.

Max Miltenburg, MFS Overnamebegeleiding & Bedrijfsfinanciering

Samen met NLInvesteert hebben we weer een lening kunnen verstrekken aan een pareltje
in de Nederlandse MKB wereld, met internationale uitstraling. Deze lening aan Brüderlein
Holding B.V. stelt de onderneming in staat op een mooie en verantwoorde manier door te
groeien.
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