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Igor Danen 
ID Vastgoed Financiering

Voor wat voor financieringsaanvragen 
kloppen ze bij jou aan? 
‘Dan moet je denken aan 

vastgoedprojecten van anderhalve ton 
tot vijf, zes miljoen. De aanvragers zijn 
beleggers met twee of drie panden in 
de verhuur tot partijen met een grote 
vastgoedportefeuille. Ze hebben behoefte 
aan kortlopende financiering voor 
transformatie projecten, verbouw of 
nieuwbouw, meestal met het idee het daarna 
te gaan verhuren, maar soms verkopen 
ze het ook meteen door. Een enkele keer 
regel ik de financiering voor de bouw van 
een bedrijfspand, als de exit tenminste 
gegarandeerd is. Voor residentieel vastgoed 
is die garantie niet nodig, daarvoor staan de 
mensen in de rij. Verder kan ik ook Buy to let 
financieringen voor bijna alle andere soort 
objecten verzorgen.’

Hoe kom je aan klanten en financiers?
‘Omdat ik al jaren in de kortlopende 

financieringswereld werk, heb ik een 
groot netwerk opgebouwd van klanten en 
financieringspartners, van private equity-
fondsen tot private investeerders. Met 
verschillende partijen heb ik al meerdere 
malen samengewerkt. Daarnaast ben ik 

actief op sociale media en kan ik binnen 
mijn netwerk terugvallen op tips van 
collega-intermediairs, waarmee ik leads 
voor nieuwe klanten of investeerders kan 
uitwisselen. Zo helpen we elkaar.’

Wat onderscheidt jou van financiële 
instellingen waar je ook een 
kredietaanvraag kunt doen? 
‘In deze tijd staan de banken en andere 

reguliere partijen niet te trappelen om 
kortlopende vastgoedprojecten, want ze 
willen risicovolle investeringen zo veel 
mogelijk uitsluiten. Projecten van minder 
dan 4 miljoen interesseren ze ook niet erg, 
zeker niet als het om een nieuwe klant 
gaat. Daarnaast hebben ze te maken met 
allerlei regelingen vanuit de overheid of 
Europa. En de gebruikelijke MKB-financiers 
hebben vaak minder ervaring met dit soort 
projecten. Maar mijn ontwikkelaars en 
beleggers willen door, zeker nu de rente op 
spaargeld zo laag is en boven de ton zelfs 
negatief. Gelukkig zijn er genoeg opties om 
op een alternatieve manier financiering 
te regelen. Misschien iets duurder dan 
bij de reguliere geldverstrekkers, als deze 
er überhaupt zijn, maar uiteindelijk zeer 
lonend als het project is afgerond en een 
mooi rendement kan worden behaald. Tegen 
de tijd dat een pand verhuurd kan worden, 
staan de banken weer in de rij, maar het gaat 
vaak om de financieringsbehoefte daarvoor. 
Daarin kan ik voorzien.’

Heb je last gehad van de coronacrisis?
‘Die brak drie weken nadat ik mijn ontslag 

had ingediend uit! Toch heb ik er geen 
last van gehad. Integendeel, alternatieve 
financiering is in deze tijd belangrijker dan 
ooit, en daar ben ik toevallig goed in.’

Word je geholpen door de 
marktontwikkeling?
‘Absoluut. De prijzen schieten door het 

dak. Veel ontwikkelaars en beleggers willen 
daarvan profiteren. Het is natuurlijk wel 
moeilijk om aan nieuwe panden te komen, 
maar de investeerders met wie ik werk 
kennen de markt. ID Vastgoed Financiering 
helpt bovendien mee het woningtekort 
op te lossen door de financiering van de 
transformatie van kantoren tot woningen. 
En met verduurzaming, waardoor woningen 
met lage energie-labels worden omgezet tot 
woningen met een A-label.’

Zijn persoonlijke contacten belangrijk in 
jouw werk?
‘Jazeker. Ik sta graag heel dicht bij de 

klant, met wie ik het liefst een langdurige 
relatie opbouw. Ik wil weten waar hij 
naartoe wil en hoe ik hem of haar daarbij 
kan begeleiden. Persoonlijke aandacht is 
voor mij heel belangrijk, en ik vind het altijd 
een uitdaging om de beste deal voor de 
klant eruit te halen. Voor sommige klanten 
financier ik twee tot vier projecten per jaar. 
Naast het opbouwen van een goede lange-
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In april 2020 richtte Igor Danen ID Vastgoed Financiering op. 
Met zijn jarenlange ervaring in het bankwezen en in de private 
equity durfde hij de stap naar het zelfstandig ondernemerschap 
met vertrouwen aan. Voor zijn klanten zoekt hij de beste 
overbruggingsfinanciering voor vastgoedprojecten, voor de 
geldverstrekker een goed rendement. ‘Ik vind het altijd een 
uitdaging om de beste deal eruit te halen.’
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termijnrelatie is discretie essentieel. Klanten 
moeten ervan uit kunnen gaan dat alles 
strikt vertrouwelijk blijft.’

Het zelfstandig ondernemerschap bevalt 
dus goed?
‘Jazeker! Ik merk dat ik er ontzettend veel 

energie van krijg om in alle vrijheid mijn 
eigen koers te bepalen. Bovendien kan ik 
zo een goede balans houden tussen werk 
en privé. Ik vind het alleen jammer dat er 
nu geen vastgoedbijeenkomsten mogelijk 
zijn waarop ik collega’s en klanten kan 
ontmoeten.’

www.idvg.nl

transparant en klantgericht
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