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informatie pre-seed lening kennisinstellingen
In de meest vroege fase van je startup heb je soms financiering nodig. Zeker 
als jouw startup een nieuw kennisintensief product, dienst of proces ontwik-
kelt en je nog op zoek bent naar het juiste businessmodel.

Als kennisintensieve startup in Brabant kun je een pre-seed lening aanvragen bij Starterslift 
Investments. We verstrekken financiering in deze vroege -bijzonder risicovolle- fase om jouw 
startup in kennisintensieve innovatie te versnellen zodat je een waardevolle bijdrage kan gaan 
leveren aan uitdagingen in de maatschappij.

De financiering wordt verstrekt aan je onderneming, als ondernemer(s) sta je voor een deel 
garant. Zo komt dit geld steeds opnieuw beschikbaar voor nieuwe innovaties en startups.

Lean startup
We vinden het belangrijk dat je een lean startup bouwt. De Lean Startup aanpak wordt wereld-
wijd zeer succesvol toegepast. Het versnelt je ontwikkeling, zowel in het prille begin als bij het 
vinden van je groeimotor. De Build-Measure-Learn cyclus is cruciaal om verspilling van tijd en 
geld zoveel mogelijk te voorkomen. Tijd en geld heb je als startup immers nooit voldoende. Als 
financier vinden we dit natuurlijk belangrijk, we toetsen je hierop bij je aanvraag.

Begeleiding
Daarom kun je alleen een lening bij Starterslift Investments aanvragen als je door een business 
developer van Tilburg University, Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences, Fontys 
Hogescholen, Midpoint Brabant of Rewin begeleid wordt.

Ben je nog niet in contact met een business developer? Wij helpen je graag met een  
doorverwijzing.

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

Breda University of Applied Sciences of Fontys Hogescholen of je startup is gevestigd in de 
provincie Noord-Brabant.

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

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

University, Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences, Fontys Hogescholen, 
Midpoint Brabant of Rewin.

Er zijn speciale kenmerken om rekening mee te houden
• Het maximale leenbedrag is € 50.000,-.
• Het minimale leenbedrag is € 5.000,-.
• De lening wordt verstrekt aan de entiteit van je onderneming. Als ondernemer(s) sta je voor 

een deel garant.
• De lening is bedoeld voor de pre-seed fase, denk hierbij aan:

• Aanloop- en opstartkosten bij het starten van een onderneming;
• Vastleggen van intellectueel eigendom (onderzoek en registratie van patent, merk of model);
• Prototype ontwikkeling;
• Commercieel en/of technisch haalbaarheidsonderzoek;
• Huur bedrijfshuisvesting;
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• Externe begeleiding en advies;
• Levensonderhoud (onder strikte voorwaarden).

• Uitbetaling vindt plaats in tranches. De business developers beoordelen per tranche of je 
voldoende progressie maakt.

Looptijden
Leningen t/m € 10.000:
• De totale looptijd is 3 jaar;
• De eerste 2 jaar zijn aflossingsvrij;
• In het 3e jaar los je af in 12 gelijke maandtermijnen.

Leningen vanaf € 10.000:
• De totale looptijd is 4 jaar;
• De eerste 2 jaar zijn aflossingsvrij;
• In het 3e en 4e  jaar los je af in 24 gelijke maandtermijnen.

Er kan altijd tussentijds boetevrij afgelost worden. Afgeloste bedragen kunnen niet opnieuw  
opgenomen worden;

Rente
De rente bedraagt 7%. Deze staat vast gedurende de looptijd en wordt berekend over de gehele 
looptijd. Je betaalt de rente:
• Tijdens de aflossingsvrije periode: één maal per jaar (over het hele jaar);
• Zodra de aflossing is gestart: in gelijke maandelijkse termijnen met je aflossing.

procedure aanvraag pre-seed lening 
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. Veel van de informatie die we van je vragen bedenk je sowieso 
als je een lean startup bouwt. Daarom vinden we het essentieel dat je begeleid wordt door een 
business developer van de deelnemende organisaties. Bij deze business developer start je 
aanvraag, zij/hij heeft alle documenten voor je. De doorlooptijd is afhankelijk van de fase waarin 
je plan zich bevindt op het moment van jouw aanmelding bij je business developer. Zodra de 
aanvraag compleet is streven we een doorlooptijd van maximaal 5 weken na.
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stappenplan

Stap 6 Start met investeren. We betalen bedragen snel aan je uit. 

Stap 1  Om in aanmerking te komen voor financiering dien je ingeschreven te zijn als student of 
wetenschapper bij Tilburg University, Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences of 
Fontys Hogescholen of je startup is gevestigd in de provincie Noord-Brabant. Ook word je begeleid 
bij het opzetten van je startup door een business developer van één van deze kennisinstellingen 
of van ontwikkelingsmaatschappijen Midpoint Brabant of Rewin. Meld je bij jouw business deve-
loper met je financieringsbehoefte of bij Starterslift Investments (wij verwijzen je dan door naar 
de juiste business developer)

Stap 2  Je werkt je idee uit en zet het om in een financieringsaanvraag. Het juiste aanvraagformu-
lier voor de Starterslift Investments pre-seed lening ontvang je van je business developer.

Stap 3  Je dient de financieringsaanvraag digitaal in bij Starterslift Investments. 
Bij dit aanvraagformulier hoort ook:
•  Uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA);
• Je CV (of CV’s bij meerdere ondernemers);
• De-minimis verklaring (dat is een verklaring dat je voldoet aan de staatssteuntoets);
• Uittreksel KVK (indien je al ingeschreven bent);
• MKB verklaring;
• Integriteitsverklaring;
•  Liquiditeits- en exploitatiebegroting (bij aanvragen ≥ € 10.000,-).

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

Stap 4 Starterslift Investments beoordeelt je aanvraag op volledigheid, bespreekt deze met je 
business developer en besluit of je een presentatie mag geven bij de de investeringscommissie 
van Starterslift Investments.

Indien akkoord bevonden, presenteer jij je startup aan de investeringscommissie. Zij stellen je 
kritische vragen hierover. De investeringscommissie bestaat uit ervaren ondernemers/managers 
met een financiële achtergrond, ervaring met startups en/of kennis van bepaalde sectoren. Het is 
aan jou om de investerings-commissie te overtuigen de financiering te verstrekken. De investe-
ringscommissie kan de aanvraag toekennen, toekennen onder bepaalde condities of afwijzen.

Er is geen mogelijkheid in beroep te gaan tegen dit besluit.

Stap 5 Bij toekenning wordt een lening overeenkomst opgesteld waarin de afspraken over 
looptijd, rentepercentage, aflossingsvrije periode, opeisbaarheid, etc. worden vastgelegd. De do-
cumenten dienen in het geval je gehuwd bent of je een geregistreerd partnerschap hebt, ook door 
je partner ondertekend te worden. Zodat hij/zij weet dat je deze verplichting aangaat.
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vervolgfinanciering 
Vaak is de pre-seed lening uit het Starterslift Investments fonds een eerste puzzelstuk in de totale financie-
ring van je startup. Je business developer helpt je verder met mogelijkheden voor vervolgfinanciering.

vragen
Neem voor vragen contact op met de business developer van Tilburg University,  
Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences, Fontys Hogescholen, Midpoint Brabant of Rewin.

Het Starterlift Investments fonds is mede mogelijk gemaakt door 
de Provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Economische 
zaken en Klimaat, Gemeente Tilburg en Gemeente Breda.

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.
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