Investeringskrediet
Belfius

Straight Loan

Een straight loan biedt u een voorschot op korte termijn op uw zichtrekening - toegekend in het kader van een
kredietlijn - voor een vast bedrag, een vaste duur en tegen een bij elke trekking bepaalde rente. Dankzij deze
eenvoudige, voordelige en flexibele oplossing financiert u uw exploitatiecyclus, bedrijfskapitaal en tijdelijke
liquiditeitsbehoeften.

EEN STRAIGHT LOAN IS IDEAAL VOOR U INDIEN:

U MAAKT BETER EEN ANDERE KEUZE ALS U:

> u thesauriebehoeften op korte termijn wil opvangen

> permanente zekerheid over uw bedrijfskapitaal wenst
(kaskrediet)
> een aanzienlijke financiering nodig hebt op lange termijn
(investeringskrediet)
> uw facturen wil voorfinancieren bij aanzienlijke
betalingstermijnen van uw klanten (factoring)

KENMERKEN
Bedrag van een trekking binnen de
kredietlijn

Kosten

> Minimaal 50.000 euro.
> Maximaal het bedrag van de kredietlijn.

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

Interesten

Fiscaliteit

De totale interest wordt berekend in het begin van de
trekking en moet worden betaald op de vervaldag.

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

Looptijd van de trekking
> Minstens 7 dagen, maximum 12 maanden.
> Beperkt tot de looptijd van de kredietlijn.

Indicatieve dossierkosten

Vervroegde terugbetaling

Kosten van opening of herschikking
400 euro tot 1.100 euro in functie van de
complexiteit van het dossier.

Een vervroegde terugbetaling is slechts toegestaan
als de kredietnemer voldoet aan de definitie

Jaarlijkse beheerskosten
400 euro

van een onderneming in de zin van de wet op
de financiering van de kmo’s1. In dat geval zal
een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn die
berekend wordt op het bedrag van het oorspronkelijk
toegekende krediet2.
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).
1

Als het oorspronkelijk toegekende bedrag ten hoogste 2 miljoen EUR bedraagt,
bedraagt de verbrekingsvergoeding ten hoogste 6 maanden interest berekend op het
vervroegd terugbetaalde bedrag
2

Terugbetaling van de trekking
> Op de vervaldag van de trekking.
> Er wordt een commissie geheven op het
niet-opgenomen gedeelte van de kredietlijn.

i

MEER INFO?

Voor meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kleine en
middelgrote ondernemingen, surf naar financieringvanondernemingen.be
Voor bijkomende inlichtingen m.b.t. de informatie en de nuttige
instrumenten bedoeld om de toegang tot financiering voor
ondernemingen te verbeteren en de mogelijkheden tot het bekomen van
overheidsgaranties kan u terecht op
financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-enoverheidswaarborgen
Meer informatie betreffende de kenmerken van de voornaamste
zekerheden die eventueel kunnen worden gevestigd en hun impact op de
kredietaanvraag raadpleegt u op:
financieringvanondernemingen.be/nl/zekerheden/waarom-vraagt-uwbank-zekerheden en financieringvanondernemingen.be/nl/zekerheden/
welke-zekerheden-kan-uw-bank-vragen
Het bevoegde orgaan dat werd aangesteld als bemiddelaar inzake bank- en
verzekeringsdiensten en de distributie van financiële instrumenten:
Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel – ombudsfin.be

VRAGEN?

Uw Corporate Banker geeft u graag meer
informatie en kan u doorverwijzen naar de
oplossing die het best tegemoetkomt aan uw
behoeften
Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – IBAN
BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
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