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U maakt beter een andere keuze als u:
>> één grote investering plant op een welbepaald moment
(investeringskrediet);
>> goederen wilt financieren in het kader van uw professionele
activiteit zonder u de toegang tot andere kredietformules te
ontzeggen (leasing);
>> een thesaurievoorschot wilt voor een vast bedrag en een
welbepaalde duur in het kader van uw exploitatiekredietlijn
(straight loan);
>> een permanente oplossing wilt voor uw werkkapitaal
(kaskrediet).

Kenmerken
Bedrag van de roll-over kredietlijn

Terugbetaling van het opgenomen kapitaal

Het bedrag van de roll-over kredietlijn
zal in functie zijn van uw behoefte en uw
terugbetalingscapaciteit.

Op de vervaldag van de trekking.

Vervroegde terugbetaling

Bedrag van een trekking
binnen de roll-over kredietlijn

Minimaal 50.000 EUR
Ten hoogste het bedrag van de roll-over kredietlijn.
Er wordt een commissie geheven op het nietopgenomen gedeelte van de kredietlijn.

Interest

Het totaal van de interesten, contractueel bepaald
op basis van de Euribor plus een marge, wordt
berekend in het begin van de trekking en de
interesten zijn betaalbaar op de vervaldag van de
trekking.

Indien u als kredietnemer voldoet aan de definitie van
een onderneming uit de Wet Financiering KMO’s1 is een
verbrekingsvergoeding verschuldigd van maximaal 6
maanden interest, berekend op basis van het vervroegd
terugbetaald kredietbedrag en voor zover uw krediet
niet meer bedraagt dan 1 mio euro. In alle andere
gevallen zal een verbrekingsvergoeding overeenkomstig
het reële financieel verlies gevraagd worden.
1 Artikel 2, 4° Wet 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de
financiering voor kleine en
middelgrote ondernemingen, BS 31-12-2013.

Kosten

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

Looptijd

Van de lijn: bepaalde duur, langer dan 1 jaar.
Meestal is er een aflossingsplan van de lijn.
Van de trekking: minimaal 15 dagen, maximaal 12
maanden.

Fiscaliteit

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

tabel
Indicatieve kosten
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

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, sur f naar financieringvanondernemingen.be
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