
Zet de betaling van het vakantiegeld of de 13e maand van uw medewerkers 
uw thesaurie onder druk? Kies dan voor gemoedsrust met de financiering 
van het vakantiegeld of de 13e maand. Belfius schiet u het bedrag van de 
loonkosten voor (inclusief RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing) en u betaalt 
het in uw eigen tempo terug (maximaal 12 maanden). 

De financiering van 
het vakantiegeld of  
de 13e maand,  
extra zuurstof voor  
uw thesaurie

De financiering van het vakantiegeld of de 13e maand is de ideale oplossing als u …

 • de lasten van de loonkosten wil spreiden over meerdere maanden
 • uw thesaurie wil beschermen en uw kredietlijnen wil behouden voor andere behoeften

Kenmerken

De financiering moet dienen voor de betaling van het vakantiegeld of de 13e maand 
van uw loontrekkende medewerkers

Investeringskrediet

Maximum 12 maanden

Het kapitaal wordt onmiddellijk en in één keer ter beschikking gesteld.

U start de terugbetaling één maand na ontvangst van het kapitaal via maandelijkse 
aflossingen.

Doel

Kredietbedrag

Type krediet

Duur

Terbeschikkingstelling 
van het kapitaal 

Terugbetaling

1.250 euro
Het kredietbedrag wordt bepaald naargelang uw financierings-
behoefte en uw terugbetalingscapaciteit, met als maximum het 
bedrag van het vakantiegeld of de 13e maand.

Minimum
Maximum



Bevoegde tussenpersoon voor bank- en verzekeringsdiensten en voor de distributie van financiële instrumenten: 
Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel – ombudsfin.be 

Verantwoordelijk uitgever: Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel
IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A 

Vragen?

U kan met al uw vragen terecht 
bij uw Corporate Banker, die 
zoekt graag samen met u naar 
een oplossing afgestemd op uw 
behoeften.

 • De interestvoet wordt vastgelegd voor de volledige duur van het krediet.
 • De interest is maandelijks betaalbaar.

Betaalde interesten en kosten zijn in principe fiscaal aftrekbaar van de 
vennootschapsbelasting.

U kan uw krediet vervroegd terugbetalen. Hiertoe betaalt u een verbrekings-
vergoeding, die gelijk is  aan 6 maanden interest op basis van het vervroegd 
afgeloste bedrag als het kredietbedrag niet hoger dan 2 miljoen euro is. 
Als het kredietbedrag 2 miljoen euro overschrijdt, dan zal de vergoeding gelijk zijn 
aan het reëel financieel verlies van de Bank. 

Dossierkosten 
 • Eenmalige kosten verschuldigd bij de ondertekening van de krediet- 
    overeenkomst of bij een wijziging van het dossier.
 • Indicatief bedrag: 100 euro

Interest  

Fiscaliteit

Vervroegde 
terugbetaling

Kosten

1Artikel 2, 4° Wet 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, BS 31-12-2013. 

U overweegt een andere financieringsoplossing?

 • Bekijk onze oplossingen voor de financiering van uw vaste activa of thesauriebehoeften.

 • Kies Fiscoline om de voorafbetaling belastingen te financïeren.

i

Op zoek naar nuttige informatie en tools om de financieringstoegang van ondernemingen te verbeteren en naar uw 
mogelijkheden op vlak  van overheidsgaranties? 
Surf naar financieringvanondernemingen.be/begeleiding-en-steun.

Meer weten over de kenmerken van de belangrijkste zekerheden die kunnen worden gecreëerd en hun invloed op de 
kredietaanvraag? 
U vindt het antwoord op uw vragen op financieringvanondernemingen.be/krediet-vinden/zekerheden.


