
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Français 

Natura Mater cherche à emprunter un prêt 140.000€ sur 5 ans pour financer sa croissance. Grâce au 

système de prêt Proxi, tout citoyen ou entreprise bruxelloise peut participer. Le taux de rendement 

annuel net attendu est de 2,5% (y compris les avantages fiscaux). 

 

Nederlands 

Natura Mater wil over een periode van 5 jaar 140.000€ lenen om verdere groei mogelijk te maken. 

Dankzij de Proxi lening kan elke Brusselaar of Brussels bedrijf bijdragen. Het verwachte jaarlijkse 

nettorendement bedraagt 2,5% (fiscaal voordeel inbegrepen). 

 

English 

Natura Mater is looking to secure a 5-year loan of 140.000€ to fund its further expansion. Thanks to 

the Proxi Loan system, any Brussels Citizen or company can help. Expected annual netto rate of 

return is 2,5% (including tax breaks).  
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Hartelijk welkom, vriendelijke supporter, 

 

Hierbij delen wij u mee dat Natura Mater een financieringsoproep van 140.000 euro 

organiseert om de groei van haar activiteiten met voldoende liquiditeit te ondersteunen. 

De afgelopen twee jaar hebben wij een unieke expertise in duurzame materialen en een 

gevarieerde dienstenportefeuille ontwikkeld om de uitdagingen van de bouwsector aan te 

gaan: architecten, aannemers en eigenaars. 

Voortbouwend op deze ervaring kijken wij met enthousiasme uit naar de toekomst nu wij 

een aanzienlijke groei doormaken. Om deze boeiende vooruitzichten kracht bij te zetten, 

zoeken wij financiering om het tempo van onze ambitie vol te houden. 

Deze financiering zal worden gebruikt om te investeren in de aankoop van duurzamere 

materialen en om het werkkapitaal te financieren dat essentieel is voor elk jong bedrijf.   

Met de Proxi-lening kunt u onze groei steunen en tegelijkertijd een interessante investering 

doen. Klik op onderstaande link en u vindt alle informatie die u nodig hebt om een 

weloverwogen beslissing te nemen. 

 

We hopen dat we op uw steun kunnen rekenen,  

 

Camille, Blanche, Jeremy, Brendan en Margaux 

Oprichters van Natura Mater 

http://www.naturamater.eu/
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Natura Mater is de vereniging van vijf gepassioneerde Brusselaars, verenigd door een missie: 

duurzame materialen van de niche naar de norm brengen. 

Daartoe hebben wij verschillende formules ontwikkeld om bouwprofessionals te helpen bij 

de keuze, aankoop en toepassing van duurzame materialen 

Concreet houden wij intensief toezicht op biobased, geo-source en circulaire materialen die 

in heel Europa worden ontwikkeld en creëren wij duurzame partnerschappen met de 

producenten ervan.  

Aan de andere kant van de waardeketen ondersteunen wij professionals, of dat nu 

ontwikkelaars, architecten of aannemers zijn. Door de juiste informatie op het juiste moment 

aan de juiste speler te verstrekken, nemen wij voor iedereen de barrières weg, zodat 

duurzame materialen van onze Materatek naar de specificaties gaan, en vervolgens naar de 

kortsluiting op de bouwplaats. 

 

andaag zijn we trots op een gemeenschap van meer dan 100 architecten, die we dagelijks 

begeleiden, en we hebben banden opgebouwd met ongeveer 150 Europese producenten. 

In 2 jaar tijd zijn meer dan 70 bouw- en renovatieprojecten door onze experts uitgevoerd. 

Deze projecten variëren van eengezinswoningen tot kantoorgebouwen. 

 

http://www.naturamater.eu/
https://nl.naturamater.eu/expertise
https://nl.naturamater.eu/post/de-materatek-een-ruimte-om-je-duurzame-ambities-waar-te-maken
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In het kort 

 Natura Mater BV - Ondernemingsnummer 0747.685.995 

 Kantoor - Waversesteenweg 1517, 1160 Brussel 

 Hoofdzetel - Baron Lambertstraat 6, 1040 Brussel 

 Website: www.naturamater.eu 

 Link naar de statuten van het bedrijf 

 

Een paar cijfers 

 Aantal partnerarchitecten: 119 

 Aantal ondersteunde m²: 127 450m² 

 Omzet in 2020: 73.557 € (6 maanden activiteit) 

 Omzet in 2021: 262.330 €  

 Team : 5,5 FTE 

 

De Proxi-lening is een regeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om particuliere 

spaargelden te mobiliseren voor de financiering van Brusselse KMO's. Concreet moet de 

Proxi-lening particulieren in staat stellen geld te lenen aan Brusselse ondernemers en daarbij 

te profiteren van fiscale voordelen in de vorm van een belastingkrediet en een garantie. 

In enkele woorden 

Dit is een systeem van achtergestelde leningen van een particulier die in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest woont aan een Brusselse KMO. De geldschieter profiteert van een 

rentetarief en een jaarlijks belastingvoordeel van 4% voor de eerste drie jaar en 2,5% voor 

de resterende jaren. Zij genieten ook een garantie van 30% op hun kapitaal in geval van 

wanbetaling door de kredietnemer via een belastingkrediet. 

U vindt een video met uitleg en alle details op de Proxi-pagina van finance.brussels. 

Wij stellen u voor in te schrijven op een Proxi-lening met de volgende kenmerken:   

 Minimumbedrag: €5000 

 Looptijd: 5 jaar 

http://www.naturamater.eu/
http://www.naturamater.eu/
https://drive.google.com/file/d/1n9nYtKWWeJYaAcxenkKXzhPyeDQ6eqlZ/view?usp=sharing
https://www.naturamater.eu/abonnement-architecte-partenaire
https://www.finance.brussels/nl/proxilening/
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 Rentevoet: 1,5% 

(NB: minimale wettelijke rentevoet = 0,75% - maximale rentevoet = 1,50%) 

Let op: het maximumbedrag dat u als kredietgever kunt lenen (aan een of meer 

kredietnemers) in een of meer Proxi-leningen is € 200.000, met een maximumbedrag van         

€ 50.000 per jaar. 

Een voorbeeld 

U bent geneigd ons te steunen door 5000 euro te lenen. 

- Aan het einde van de periode van 5 jaar ontvangt u het kapitaal en de rente in één 

keer, namelijk 5.375 euro. 

- De eerste drie jaar krijgt u een belastingkrediet van 4%. Voor de komende twee jaar 

zal het 2,5% zijn.  

 

Voordat we overgaan naar het praktische gedeelte: BEDANKT voor uw steun! Met uw geld 

kunnen wij nog meer bouwprofessionals helpen om over te stappen op duurzame 

materialen. 

De procedure is heel eenvoudig. Wij zorgen voor (bijna) alles. Alles wat je hoeft te doen is  

1. Maak uw belangstelling kenbaar door een e-mail te sturen naar Blanche 

(blanche@naturamater.eu) met vermelding van het bedrag dat u wilt lenen. Wij sturen u 

dan de lijst met informatie die nodig is om een Proxi-lening aan te vragen. 

2. Onderteken de door het platform finance.brussels gegenereerde documenten in 3 

exemplaren en stuur ze ons terug. Wij sturen u uiteraard een medeondertekende versie. 

3. Maak het bedrag van de lening over op het door Blanche opgegeven rekeningnummer. 

Let op: het geleende geld moet daadwerkelijk op de bankrekening staan op de startdatum die in 

de akte staat vermeld. 

Intussen sturen wij een kopie van de leningsakte naar het Brussels Waarborgfonds zodat 

deze kan worden geregistreerd. 

http://www.naturamater.eu/
mailto:blanche@naturamater.eu
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Heeft u vragen over onze activiteiten of het Proxi-leensysteem?  

U kunt ons een e-mail sturen naar blanche@naturamater.eu.  

We drinken graag een kop koffie (face-to-face of virtueel) om het te bespreken! 

 

http://www.naturamater.eu/
mailto:blanche@naturamater.eu

