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Belfius Bank schiet u het vakantiegeld en/of de eindejaarspremies voor, met inbegrip van
RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. In de 12 daaropvolgende maanden betaalt u het
krediet terug. Hierdoor vermijdt u traditionele thesauriespanningen tijdens de lente en de
eindejaarsperiode. Een win-win voor uw medewerkers en voor uzelf!

DE FINANCIERING VAKANTIEGELD
EN 13E MAAND IS IDEAAL ALS U…
>> de betaling van het vakantiegeld en de 13e maand van uw
medewerkers wil spreiden
>> liquide middelen beschikbaar wil houden
>> bestaande kredietlijnen wil behouden voor andere
behoeften

KIES VOOR EEN ANDERE OPLOSSING
ALS U…
>> de financiering overweegt van vaste activa
of andere liquiditeitsbehoeften
>> wil zorgen voor de financiering van een fiscale
aanpassing

KENMERKEN
Looptijd

Vervroegde terugbetalingen

Maximum 12 maanden

Bedrag

Ten hoogste het bedrag van het vakantiegeld en de 13de
maand

Dit is slechts toegestaan als de kredietnemer voldoet aan de
definitie van een onderneming in overeenstemming met de
Wet op de financiering van de kmo’s (1). In dat geval is een
verbrekingsvergoeding verschuldigd die berekend wordt op
het bedrag van het oorspronkelijk toegekende krediet (2)

Interesten

Kosten

De rentevoet is van toepassing gedurende de volledige
looptijd van het krediet (max. 12 maanden)

Opnameplan

Dossierkosten bij toekenning van het krediet: 100 euro

Fiscaliteit

Interesten en kosten zijn aftrekbaar

Onmiddellijk en in één keer

Terugbetalingen

U betaalt een maand na het ter beschikking stellen van het
geld terug in constante maandelijkse termijnen over een
periode van maximaal 12 maanden
(1) Artikel 2, 4° Wet van 21-12-2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen (B.S. 31.12.2013), zoals gewijzigd door de Wet van
21.12.2017 (B.S. 29.12.2017).
(2) Als het oorspronkelijk toegekende bedrag ten hoogste 2 miljoen euro bedraagt, bedraagt de verbrekingsvergoeding ten hoogste 6 maanden interest, berekend op het vervroegd terugbetaalde bedrag

MEER INFO?
Voor meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen,
surf naar financieringvanondernemingen.be.
Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht op financieringvanondernemingen.be/nl/begeleidingsteun-en-overheidswaarborgen. U vindt er alle informatie en nuttige instrumenten om de toegang
tot financiering voor ondernemingen en het bekomen van overheidsgaranties te verbeteren.
Voor informatie over de kenmerken van de voornaamste zekerheden die gevestigd kunnen worden
en hun impact op de kredietaanvraag:
>> financieringvanondernemingen.be/nl/zekerheden/waarom-vraagt-uw-bank-zekerheden
>> financieringvanondernemingen.be/nl/zekerheden/welke-zekerheden-kan-uw-bank-vragen

VRAGEN?
Stel ze aan uw corporate banker.
U krijgt een oplossing
op maat van uw behoeften.
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