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Informatie Starterslift OverbruggingsLening 
Door het Covid19 virus staat de economie onder druk. Als startup kun je hier 
behoorlijk last van hebben. Zeker als jouw startup een nieuw kennisintensief 
product, dienst of proces ontwikkelt en je nog op zoek bent naar het juiste 
businessmodel. Heb je er alles aan gedaan om gebruik te maken van de 
specifieke noodmaatregelen van de overheid maar is dat niet gelukt of 
onvoldoende? Dan is er de Starterslift OverbruggingsLening (SOL) voor je.

Als kennisintensieve startup in Midden- en West-Brabant kun je de SOL aanvragen bij Starterslift 
Investments. We verstrekken een lening van maximaal € 50.000 om jouw kennisintensieve 
innovatie te continueren in deze uitdagende tijden zodat jouw startup een waardevolle bijdrage 
kan gaan leveren aan uitdagingen in de maatschappij. De Gemeente Breda, Gemeente Tilburg en 
de provincie Noord-Brabant hebben de benodigde middelen hiervoor beschikbaar gesteld

De financiering wordt verstrekt als een persoonlijke lening. Je moet het dus terug betalen, ook 
als jouw startup alsnog geen succes wordt. 

Je kunt alleen een SOL aanvragen als je door een business developer van Tilburg University, 
Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences, Midpoint Brabant en Rewin begeleid 
wordt. Meldt je eerst aan bij de organisatie die voor jou van toepassing is:
• Studentondernemers melden zich bij de business developer van hun kennisinstelling;
• Startups uit Midden-Brabant melden zich bij Midpoint Brabant (www.midpointbrabant.nl, 

info@midpointbrabant.nl, 013 744 0405);
• Startups uit West-Brabant melden zich bij Rewin (www.rewin.nl, info@rewin.nl,  

076 - 56 46 780).

De voorwaarden waaraan je minimaal moet voldoen
• Je bent ingeschreven als student of werknemer bij Tilburg University, Avans Hogeschool of 

Breda University of Applied Sciences of je startup is gevestigd in de regio Midden- en West-
Brabant; 

• Jouw startup is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of je bent voornemens dit snel te 
doen; 

• Jouw startup is niet ouder dan zes jaar (datum inschrijving Kamer van Koophandel) 
• Je hebt (plannen voor) een kansrijk vernieuwend product, dienst of proces; 
• Je wordt begeleid bij het opzetten van je startup door een business developer van Tilburg 

University, Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences, Midpoint Brabant of 
Rewin. Als je nog niet wordt begeleid door één van de business developers neem dan snel 
contact op voor een intakegesprek.

• We kunnen kostenreducerende maatregelen (zoals het snijden in niet noodzakelijke kosten en 
het verlagen van je managementfee) verlangen.

• Waar mogelijk moet gebruik gemaakt zijn van andere Covid19 overheidsmaatregelen en 
ketensolidariteit (mogelijke inbreng van verhuurders, aandeelhouders, etc.), een check daarop 
wordt door de business developer bij de aanvraag uitgevoerd.
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Er zijn speciale kenmerken om rekening mee te houden
• Het maximale leenbedrag is € 50.000,-.  

Dit geldt als er meer dan 1 oprichter/aandeelhouder is bij je startup. Het te lenen bedrag wordt in 
gelijke delen toegekend aan alle oprichters/aandeelhouders. Ben jij de enige oprichter? Dan is 
het maximale leenbedrag € 35.000,-. 

• Het minimale leenbedrag is € 5.000,-. 
• De lening wordt verstrekt aan jou (en je compagnons) als natuurlijk persoon, vervolgens ben je 

verplicht het opgenomen bedrag in je onderneming in te brengen. 
• De lening is te gebruiken voor: 

• additionele liquiditeit (dus niet om andere kredietfaciliteiten of leningen af te lossen).
• zowel investeringen als werkkapitaal.

Eigenschappen lening
• Aan te vragen in de periode 3 juni t/m 31 december 2020.
• Voor aanvragen na 1 oktober 2020 geldt dat deze aflossingsvrij en renteloos is tot en met 30 

april 2021
• Terugbetaling vanaf 1-5-2021 in 24 maandelijkse termijnen middels automatische incasso. 
• Rente bedraagt 5%, over het openstaand bedrag vanaf 1-5-2021, verrekend in de maandelijkse 

termijnen.
• Het is een persoonlijke lening. Je bent dus ook persoonlijk aansprakelijk voor de terugbetaling 

ervan.
• Uitbetaling vindt plaats op basis van voorschot tot maximaal 50%.  

Resterend bedrag na overleg van bestedingsbewijzen (afschriften bank) 1e tranche. 
• Bewijs van de besteding van de volledige lening dienen uiterlijk 15 april 2021 aangeleverd te 

zijn. Bij het uitblijven hiervan of het niet volledig besteden van de lening, dient het niet met 
bestedingsbewijzen overlegde bedrag per direct terug gestort te worden. Indien hier niet aan 
wordt voldaan is de volledige lening per direct opeisbaar. 

• Alleen over het opgenomen bedrag wordt vanaf 1-5-2021 rente berekend.
• Tussentijds aflossen is mogelijk en boetevrij.

Procedure aanvraag SOL 
We hebben natuurlijk  gegevens van je nodig om een goede beoordeling te 
kunnen maken.

Daarbij proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat je veel extra informatie moet verzamelen 
of veel formulieren in moet vullen. Zodra de aanvraag compleet is streven we een doorlooptijd 
van maximaal 2 weken na. 
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Bekijk het stappenplan op de volgende pagina.



Stappenplan

Neem voor vragen contact op met de business developer van Tilburg University, Avans 
Hogeschool, Breda University of Applied Sciences, Midpoint Brabant of Rewin. 
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Stap 3  Dien je financieringsaanvraag digitaal in bij aanvraag@starterslift.nl.  
Bij dit aanvraagformulier hoort ook:
•   Uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA);
•   Je CV (of CV’s bij meerdere ondernemers); 
•   Uittreksel KVK (indien je al ingeschreven bent);
•   Integriteitsverklaring; 
•   Liquiditeitsbegroting van 2020/2021
•   De-minimis verklaring

Je business developer heeft de juiste formulieren hiervoor en helpt je bij het invullen en/of aanvra-
gen van verklaringen. 

Stap 5 Bij toekenning wordt een lening overeenkomst opgesteld waarin de afspraken over loop- 
tijd, rentepercentage, aflossingsvrije periode, opeisbaarheid, etc. worden vastgelegd. Omdat het 
een persoonlijke lening is, dient de overeenkomst, in het geval je gehuwd bent of je een geregis- 
treerd partnerschap hebt, ook door je partner ondertekend te worden. 

Stap 2  Vul het aanvraagformulier in. Het juiste aanvraagformulier voor de SOL ontvang je van je 
business developer. 

Stap 4 Starterslift Investments beoordeelt je aanvraag op volledigheid, bespreekt deze met je 
business developer en besluit of je een online pitch mag geven bij het beoordelingscomité. Je 
aanvraag kan worden toegekend, toegekend onder bepaalde condities of worden afgewezen. Er is 
geen mogelijkheid in beroep te gaan tegen dit besluit. 

Stap 1  Meld je bij jouw business developer met je financieringsbehoefte. Heb je nog geen 
business developer, meld je bij de voor jou bestemde organisatie voor een intakegesprek.

De in dit informatieblad verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst, de informatie is uitsluitend indicatief en 
kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Aan de versterkte informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie 
mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt en niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. 


