Tijd voor een nieuwe uitdaging?
Pak uw kans!
Matchinvest brengt ondernemers,
MBI’ers en investeerders met elkaar in
contact.

Heeft u een stille wens tot ondernemerschap?
Maar wacht u op de juiste kans?
Zorg dan in ieder geval voor zichtbare kansen!

Matchinvest heeft een groot netwerk van
investeerders voor de ondernemer die op
zoek is naar kapitaal.

Bent u ondernemend en heeft u de wens om ooit onder-

Daarnaast komt Matchinvest regelmatig
in contact met ondernemers die naast
kapitaal ook op zoek zijn naar een medeondernemer.

nemer te worden? Maar wilt u geen eenzame starter zijn?
Dan is wellicht het inkopen in een bestaande firma iets
voor u: Management Buy-In. Om ervoor te zorgen dat
u de juiste kans niet mist, biedt Matchinvest het MBIabonnement.

Van MBI’er tot eigenaar

MBI-abonnement

Een Management Buy-In kandidaat (MBI’er) is een

Met ons MBI-abonnement ontvangt u een breed scala

persoon die zich voor een deel inkoopt in een bestaande
firma. Als MBI’er bent u dus ondernemer, maar daarnaast

aan actuele proposities, die rechtstreeks of via een
verwijzende partij bij ons binnenkomen. U hoeft dus geen

ook investeerder. Een goede MBI’er heeft vooral visie,

kans meer te missen. Matchinvest zorgt ervoor dat de

persoonlijkheid, en de vaardigheid om mensen in
beweging te zetten. Matchinvest brengt MBI’ers in

mooiste kansen uit ons gerenommeerde netwerk in uw
mailbox belanden. U kunt bij ons kiezen uit een actieve of

contact met interessante proposities. Daarnaast kan
Matchinvest ook een rol spelen bij:

passieve registratie.

•
•
•

Het bieden van een klankbord
Het verzorgen van aanvullend kapitaal
Het opmaken van een businessplan

informal investors network

informal investors network

Actief of passief?
U kunt als MBI’er kiezen voor een actieve of
passieve inschrijving in ons netwerk. Als u wilt
worden opgenomen in ons bestand, dan kan dat
kosteloos (passieve registratie) of middels een
actieve registratie. Bij de actieve registratie
ontvangt u altijd kosteloos de meest interessante
MBI’proposities.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over Matchinvest of heeft u nog
vragen over onze werkwijze? Neem dan vrijblijvend
contact met ons op. We staan u graag te woord.

Matchinvest Nederland B.V.
Postbus 232
1500 EE Zaandam
T: 085-30 367 24
E: info@matchinvest.nl

