
Gaat u investeren in bedrijfsmateriaal of –meubilair? Dan heeft Belfius Bank met het 
financieringscontract voor u de ideale oplossing in huis. De kosten voor de financiering van 
roerende activa liggen minder hoog dan bij een klassiek investeringskrediet, want de bedragen 
zijn lager en de looptijden korter. Kortom, een financieringscontract is u op het lijf geschreven!

Financieringscontract

 > op zoek bent naar een voordelige financieringsmethode 
voor het aankopen van bedrijfswagens, bureaumateriaal, 
informaticaprogramma’s…

 > investeringen liever spreidt, op basis van de economische 
levensduur van het bedrijfsmateriaal

 > de mogelijkheid wil om uw investering contant te betalen, 
met name als uw leverancier daar een punt van maakt

EEN FINANCIERINGSCONTRACT IS IDEAAL ALS U… 

KIES VOOR…
 > leasing: als u de investering buiten balans wil houden 

en indien u ze volledig wil afschrijven 
 > investeringskrediet: als u grote investeringen 

in het aankopen, bouwen of renoveren van 
uw bedrijfsgebouwen overweegt? Of u plant 
bedrijfsmateriaal en –meubilair aan te schaffen? 

 > roll-overkrediet: als u meerdere – middelgrote 
of kleine – investeringen voor uw onderneming 
overweegt? Of u wil aankopen van bedrijfsmateriaal 
en –meubilair liever over een langere periode 
spreiden? 



Looptijd 
Maximum 5 jaar

Bedrag
Het bedrag is afhankelijk van de behoefte, de kostprijs  
van de investering en de terugbetalingscapaciteit

Interesten 
De rentevoet is van toepassing gedurende de volledige 
looptijd van het krediet

Opnameplan
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

Vervroegde terugbetalingen
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)

Kosten
Openingskosten: 100 euro

Fiscaliteit 
Interesten en kosten zijn aftrekbaar 

KENMERKEN

Het bevoegde orgaan als bemiddelaar inzake bank en verzekeringsdiensten en de distributie van  
f inanciële instrumenten: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel – ombudsfin.be
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VRAGEN? 
Stel ze aan uw corporate banker.  

U krijgt een oplossing  
op maat van uw behoeften.

                 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/begeleiding-
steun-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 

(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 terug-
betaalde bedrag


