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Zakelijke  
terugblik 
Belangrijkste moment: 
Start van eigen 
onderneming in April 
2020
Mooiste deal: Eigenlijk is 
elke deal de mooiste. 
Het gaat om het bijstaan 
van een klant en om 
het beste voor hem/
haar eruit te halen. Als 
ik er toch eentje moet 
noemen: De financiering 
van een combinatiepand 
(kantoor, winkel en 
een kleine sportschool 
op de begane grond 
en ongewenste 
kamerverhuur op de 
verdiepingen) in het 
begin van de corona 
periode
Beste bijeenkomst: 
Dag van de 
Vastgoedfinanciering
Corona: Corona zorgt 
voor uitdagingen en 
kansen. Iedereen 
vraagt zich af waar het 
heen gaat. Omdat ik 
mij naast de normale 
BTL financieringen 
ook bezig houd met 
tijdelijke (bridge) 
financieringen en 
projectfinancieringen, 
is het voor mij zakelijk 
gezien wel een 
goede tijd. Met mijn 
beschikbare netwerk 
van private financiers 
pak ik op wat de (groot) 
banken laten liggen
Wie heeft je geïnspireerd: 
Een aantal zakenrelaties 
hebben mij geïnspireerd 
om deze dienstverlening 
op te zetten

ID VastgoeD FInancIerIng bIeDt  
alternatIeVe FInancIerIngen  

In coronatIjD
Help! Jij zoekt geld voor commercieel vastgoed. 

Wilt een kantoor transformeren naar wonen, project 
realiseren of ziet muziek in kantoor-, winkel- of 

bedrijfsruimte. Houdt die grootbank de knip 
op de portemonnee. Coronacrisis! ID Vastgoed 
Financiering is die reddende engel. Het bedrijf 

financiert vastgoed met onder meer een particuliere 
geldstroom. Ook in coronatijd.

ID
Igor Danen
Eigenaar ID 

Vastgoed Financiering

- tekst ingriD spelt

Begin dit jaar maakte Igor 
Danen de beslissing om 
voor zichzelf te beginnen. 
Regelde dit bij zijn toenmalige 
werkgever, en zette zijn 
handtekening onder het 
ontbindingscontract. Toen 
kwam corona. Schrikken, 
maar met zijn twaalf jaar 
ervaring in het financieren van 
commercieel vastgoed, plus 
een groot netwerk, liet hij zich 
niet verleiden tot doemdenken. 
Danen greep zijn kansen en 
maakte een vliegende start.

Corona is jouw bondgenoot?
‘Nou, het is natuurlijk 
afschuwelijk als je ernstig ziek 
wordt of bijvoorbeeld horeca-
ondernemer bent in deze 
tijd. Ik ken al die vreselijke 
verhalen ook in mijn omgeving, 
een persoonlijk drama. Héél 
triest. Maar als startende 
ondernemer heeft deze crisis 
mij geen windeieren gelegd. 
Grootbanken verstrekken 
nauwelijks vastgoedleningen 
op dit moment en nemen over 
het algemeen ook geen nieuwe 
klanten aan. Er is behoefte aan 
alternatieve financieringen, en 
die alternatieven bied ik aan.’

Welke alternatieven?
‘Private middelen van 
ondernemers met diepe zakken. 
Al je geld op de bank laten 
staan, is financieel ongunstig 
dus financieren ze voor een 
korte periode, zeg max twee 
jaar. Dekking uit bijvoorbeeld 
huuropbrengsten van een 
onderpand of een sterke 
debiteur zijn redenen waarom 
een private investeerder 
niet snel beren op de weg 
ziet. Een grootbank gooit 
die deur gelijk dicht, een 
private investeerder is altijd 
bereid te praten. Dan moet 
je denken aan (nieuwbouw) 
projectfinanciering, een 

kantoortransformatie naar 
wonen, verhuurhypotheek, 
overbruggingsfinancieringen en 
ander vastgoed zoals kantoren, 
winkels en bedrijfsruimte. Een 
andere reden om te financieren 
is gemoedsrust. Door te blijven 
investeren, in op dit moment 
misschien wat minder sexy 
vastgoed, daalt de waarde van 
het vastgoed niet of minder.’

Is het niet duurder dan een krediet 
afsluiten bij een grootbank?
‘Ja, de rente ligt iets hoger, 
maar dan kun je wel starten. 
Over 1,5 of twee jaar kan de 
grootbank de financiering 
overnemen tegen een gunstiger 
rentepercentage. Dan zitten 
we waarschijnlijk in betere 
tijden. Uiteraard kan ik daarin 
opnieuw bemiddelen.’

Wie klopt bij jou aan?
‘Vooral ontwikkelaars 
van kleinere projecten 
met kortlopende 
financieringsbehoefte, maar 
soms ook retailers, Dat 
verwacht je misschien niet nu 
er veel online gekocht wordt, 
en winkels en ketens sneuvelen 
tijdens de coronacrisis. De 
behoefte aan fysieke winkels 
in het straatbeeld blijft toch 
bestaan. Retailers worden 
creatief in coronatijd, en 
bedenken andere manieren 
van succesvol ondernemen. 
Supermarkten en drogisterijen 
willen uitbreiden, hebben 
enorm goed gedraaid. Horeca 
is een no go of je moet eigenaar 
van het pand zijn en genoeg 
overwaarde hebben.’

Wat wordt een succesverhaal?
‘Omzettingen van woningen 
naar appartementen en 
transformatie kantoor naar 
wonen zijn en blijven goede 
investeringen. Ontwikkelaars 
kopen strategisch panden 

in de buurt van vooral 
woongebieden. De kans is 
aanwezig dat de 1,5 meter 
afstand houden op kantoor 
een blijvertje wordt, net als 
thuiswerken. Dan heeft de 
ontwikkelaar straks de keuze 
om de ruimte te transformeren 
naar wonen.’

Waarom ga je in zee met Igor Danen?
‘Omdat je verder kunt met 
ondernemen en ontwikkelen 
en plannen niet stil komen 
te liggen. Ik help met de 
eerste kredietbehoefte en 
ontzorg van A tot Z. Ik heb 
een groot netwerk, bestaande 
uit grootbanken en private 
investeerders, en ga op zoek 
de beste financiering. Een 
inspirerende uitdaging. 
Zelfstandig ondernemen en 
mooie deals sluiten, geeft een 
enorme energie. En, óók na half 
zes staat mijn telefoon nog aan.’

Hoe snel is de financiering geregeld?
‘Dat is afhankelijk van het type 
vastgoed, maar meestal kan ik 
dit binnen een paar dagen rond 
krijgen.’

Zaken doen zonder die hand te 
schudden. Wennen?
‘Blijft gek in de 
vastgoedbranche, maar 
het is een kwestie van 
noodgedwongen omschakelen. 
Ik doe veel telefonisch, overleg 
via Team of Zoom en ga 
ernaast bij klanten op bezoek. 
Geef geen hand, maar een 
snelle boks of elleboog!’ •

Welke app het meeste 
gebruikt: LinkedIn, 
Facebook en Whatsapp

Persoonlijke  
terugblik 
Mooiste moment: 
Starten als zelfstandig 
ondernemer
Sportieve hoogtepunt: Na 
het openen van mijn 
sportschool tijdens de 
eerste corona golf weer 
4 dagen in de week 
sporten
Topserie Netflix: 
Undercover en Suits 
Beste Boek: Thrillers van 
verschillende schrijvers
Beste tv-programma: Ik kijk 
weinig TV, liever films 
en series
Vakantie: Tsjechië met 
de familie van mijn 
schoonzus
Corona: Veel gezellige 
avondjes thuis en 
etentjes met vrienden 
Meest gelachen: Ik 
lach elke dag om ver 
uiteenlopende zaken
Wat maakte de meeste 
indruk: Hoe corona 
van invloed is op 
ons dagelijks leven 
en ook hoe mensen 
daar verschillend mee 
omgaan. Een familielid 
die in het buitenland 
verbleef heeft ook 
corona opgelopen

Zakelijke  
vooruitblik 2021 
1 Wat zijn jouw plannen voor 
2021? De dienstverlening 
van mijn bedrijf verder 
uitbouwen. Beter 
zichtbaar maken in 

‘ Er is bEhoEftE  
aan altErnatiEvE 
financiEringEn, En  
diE altErnatiEvEn  
biEd ik aan’

de markt waar ik voor 
sta; aandacht voor de 
klant, flexibel handelen, 
snelheid, maatwerk 
oplossingen. 
2 Grootste uitdaging? In 
deze corona periode ben 
ik niet ontevreden over 
mijn portefeuille, maar 
de uitdaging ligt er in 
deze uit te bouwen in 
een lastige markt.
3 Wat staat in elk geval 
op de planning? Meer 
contact met de markt, 
bestaande klanten 
portefeuille uitbouwen, 
goede langdurige 
relaties. Nieuwe 
innovatieve producten 
ontwikkelen waar juist in 
deze tijd vraag naar is, in 
samenwerking met mijn 
investeerders. 
4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? Ik 
ben gestart net voor de 
corona periode. Ik wil 
nu beter inspelen op 
de aangepaste vraag 
vanuit de markt. Dit 
vraagt een nog actievere 
en communicatieve 
benadering van 
investeerders, de klant 
en de markt.

Persoonlijke  
vooruitblik 2021 
1 Wat ga je anders doen 
dan in 2020? Eigenlijk 
heb ik na jaren van 
aanpassingen naar een 
gezondere levensstijl 
geen bijzondere doelen 
in 2021, het gaat goed! 
2 Wat staat absoluut in je 
agenda? Vaker met de 
motor weg.
3 Goed voornemen? Een 
verre reis als de situatie 
met Corona dat toestaat.
4 Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
Aan familie en vrienden.


