Eijgen Finance opent nieuwe vestiging in Groningen Stad
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Eijgen Finance opende afgelopen week een tweede vestiging in hartje centrum Groningen. De eerste is
gevestigd in Leek.
De vraag naar onafhankelijk financieel advies onder het MKB in Nederland blijft maar groeien. Zo ook in de
provincie Groningen. “Vanuit onze Eijgen Finance vestiging in Leek helpen we al veel Groningse ondernemers
bij het realiseren van hun plannen. De focus van onze adviseurs in Leek ligt daarnaast op langlopende
adviestrajecten. We merken dat er vanuit de markt veel vraag is naar MKB-financieringen en
vastgoedhypotheken. Om de klant ook in de toekomst snel te kunnen helpen zijn er meer adviseurs nodig.
Deze uitbreiding creëren we met de komst van onze tweede vestiging en wel in het hart van ondernemend
Groningen!” zo licht Johan Westra, eigenaar van de franchiseformule Eijgen Finance, de opening van Eijgen
Finance Groningen Stad toe.
De nieuwe vestiging wordt gerund door Thomas Peters, sinds 2021 werkzaam bij Eijgen Finance op het
hoofdkantoor in Leeuwarden als Adviseur vastgoedfinancieringen, en Sjon van Veen, zelfstandig Hypotheek
adviseur bij Hypotheek Friesland in Heerenveen. “Voor mij was de tijd rijp om een volgende stap te zetten in
mijn carrière. Nu het aantal aanvragen in de markt zo aan het groeien is en het rayon Groningen Stad
vrijgegeven werd, zag ik mijn kans schoon om zelfstandig verder te gaan als Vastgoed adviseur binnen Eijgen
Finance. ” vertelt Thomas enthousiast.
Zijn compagnon Sjon blijft ook nog werkzaam in Heerenveen en ziet een mooie combinatie tussen zijn werk
als hypotheek adviseur in Heerenveen en als financieel adviseur bij Eijgen Finance. “Thomas en ik kennen
elkaar al jaren. Met de voorgenomen plannen van Thomas leek het ons een goed moment om de krachten te
bundelen en samen verder te gaan. De afgelopen jaren heb ik naast particulieren ook al veel ondernemers
geholpen. We hebben allebei een mooie basis aan ervaring, tel daar de expertise van Eijgen Finance in Leek bij
op en we kunnen elk financieringsvraagstuk aan.”
Eijgen Finance Groningen Stad is vanaf vandaag op werkdagen op afspraak geopend. Ondernemers en
particulieren uit de stad Groningen kunnen bij Peters en Van Veen terecht als onafhankelijk intermediair in
hypotheken, vastgoedhypotheken en bedrijfsfinancieringen.
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