
 

 

                                                                   PERSBERICHT                                                      

                                                         U staat er niet alleen voor! 

                       NEDERLANDSE KREDIETUNIE VOOR DUURZAME ONDERNEMERS UA. 

Groningen. Maandag 14 december 2015. De Ontwikkelingsmaatschappij Duurzom lanceert de 

Nederlandse Kredietunie voor Duurzame Ondernemers U.A. (NKDO). Het belangrijkste doel van 

Duurzom is om ondernemers in het Midden en Klein Bedrijf (MKB) de mogelijkheid te bieden hun 

bedrijf op een toekomstbestendige manier verder te ontwikkelen. Onze drijfveer is om het 

Nederlandse bedrijfsleven mee te nemen in de kansen en mogelijkheden van een duurzame 

bedrijfsvoering.  

U staat er niet alleen voor. Ondernemers die krediet wensen en hun bedrijf verder willen 

verduurzamen ontvangen bij NKDO advies op maat, ondersteuning en faciliteiten. Vanaf het eerste 

contact tot en met de realisatie van uw plannen ontvangt u de ondersteuning. Van mensen die zelf 

ondernemer zijn en thuis zijn in uw branche. Alle aangesloten ondernemers bij NKDO zijn 

maatschappelijk betrokken en vinden duurzaamheid vanzelfsprekend. 

Zowel de startende als de ervaren ondernemer kunnen gebruik maken van een kredietfaciliteit.  De 

benadering is heel persoonlijk: uw plan wordt uitvoerig met u besproken en op haalbaarheid 

beoordeeld. Wij bespreken met u de mogelijkheden en alternatieven. Ervaren en professionele 

ondernemers begeleiden u doorlopend bij het realiseren van uw plan. Door deze intensieve 

samenwerking wordt de bereikbaarheid van uw plan beduidend vergroot. Samen met u willen wij 

succesvol zijn.  

Zowel de ondernemers die financiële middelen toevertrouwen aan de kredietunie als de 

ondernemers die gebruik maken van de middelen zijn lid. De aangesloten leden zijn mede-eigenaar 

van de kredietunie en gezamenlijk bepalen zij het beleid. Van alle aangesloten ondernemers 

verwachten wij een bijdrage in het verder vormgeven en ontwikkelen van de Nederlandse 

Kredietunie voor Duurzame Ondernemers.  

De Nederlandse Kredietunie voor Duurzame Ondernemers UA is aangesloten bij de 

belangenvereniging Vereniging Kredietunies in Nederland (VKN). Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met: 

Secretariaat NKDO, Hans Brouwer 

Griftdijk 3 

8181 RK Heerde 

h.brouwer@duurzom.nl 

Mobiel: 06 1103 1341 




