
Met een kaskrediet vangt u tijdelijke liquiditeitstekorten op. Ze biedt u een permanente 

zekerheid voor de financiering van courante uitgaven, zodat u op elk ogenblik over 

financiële reserve beschikt.

Kaskrediet

Een kaskrediet is ideaal:

 > Indien u een permanente zekerheid wil voor 

de financiering van uw courante uitgaven;

 > Indien u een eenvoudig beheer van uw 

thesaurie wenst;

 > Als veiligheidsmarge om onverwachte 

behoeften te dekken;

 > Om het werkkapitaal van uw sterk 

groeiende onderneming te financieren. 

U maakt beter een andere keuze als u:
 > een thesaurievoorschot wilt voor een vast bedrag en een 

welbepaalde duur in het kader van uw exploitatiekredietlijn 
(straight loan) ;

 > een aanzienlijke financiering nodig heeft op lange termijn 
(investeringskrediet) ;

 > roerende goederen wilt financieren in het kader van uw 
professionele activiteit zonder u de toegang tot andere 
kredietformules te ontzeggen (leasing);

 > te allen tijde zelf wilt beslissen over het bedrag dat u wenst op 
te nemen, net als over de duur van de opname (roll-over).



Kenmerken

Kapitaal
Het bedrag van het kaskrediet zal in functie zijn 
van uw behoefte en uw terugbetalingscapaciteit.   

Interesten 
De interest wordt dagelijks berekend op het 
debetsaldo van uw rekening. De toegepaste 
rentevoet is gebaseerd op de contractuele 
rentevoet van het kaskrediet bij Belfius. Ze wordt 
elk kwartaal automatisch afgehouden.

Looptijd
In principe voor een onbepaalde looptijd. 

Terugbetaling 
U benut de lijn volgens uw behoeften en ten 
hoogste tot het bedrag van de lijn. Deze moet 
uiterlijk op de vervaldatum worden terugbetaald.

Er wordt een commissie aangerekend op het niet-
opgenomen gedeelte van de kredietlijn.

Vervroegde terugbetaling
Niet van toepassing.

Kosten
Dossierkosten bij de toekenning of de herschikking van 
het krediet. 
Jaarlijkse beheerskosten van het kredietdossier.

Fiscaliteit 
De interest en de kosten zijn in principe aftrekbaar van 
de vennootschapsbelasting.

Indicatieve kostentabel 

Vragen?
Uw corporate banker geeft u graag  

meer informatie en kan u 
doorverwijzen naar de oplossing  

die het best tegemoetkomt  
aan uw behoeften.

Voor meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kleine en  
middelgrote ondernemingen, surf naar financieringvanondernemingen.be
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INDICATIEVE KOSTEN VAN OPENING OF HERSCHIKKING JAARLIJKSE INDICATIEVE BEHEERSKOSTEN

400 euro tot 1.100 euro in functie van de complexiteit van het dossier 400 euro


