
Met een kaskrediet kunt u tijdelijke liquiditeitstekorten opvangen. Ze biedt u een 

permanente zekerheid voor de financiering van uw courante uitgaven, omdat u op elk 

ogenblik over een financiële reserve beschikt.

Kaskrediet

Een Kaskrediet  
is ideaal voor u:

 > als u een veiligheidsmarge wilt om 

onverwachte uitgaven te dekken. 

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

welbepaalde duur in het kader van uw kredietlijn (straight loan) ;
 > roerende goederen wilt financieren in het kader van uw 

professionele activiteit zonder u de toegang tot andere 
kredietformules te ontzeggen (leasing);

 > een aanzienlijke financiering nodig heeft (investeringskrediet);
 > zich op lange termijn wilt financieren (investeringskrediet).



Kenmerken

Bedrag 
Het bedrag wordt bepaald afhankelijk van uw 
behoefte en uw terugbetalingscapaciteit.

Looptijd
Bepaalde looptijd, doorgaans een jaar, eventueel 
verlengbaar.

Interest 
De interest wordt dagelijks berekend op het 
debetsaldo op basis van de rente van het 
kaskrediet bij Belfius. Ze worden automatisch 
trimestrieel afgehouden.

Opvraging van de lijn
Onmiddellijk of van zodra de garanties in orde zijn. 

Een reserveringscommissie wordt  periodiek 
aangerekend op het niet opgenomen 
kredietbedrag. 

Terugbetaling 
Ten laatste uiterlijk op de vervaldatum van de lijn. 

Vervroegde terugbetaling
Niet van toepassing. 

Kosten 
Dossierkosten bij de toekenning of herschikking van het 
krediet.

Als u gelijktijdig verschillende kaskredieten aanvraagt, 
worden de kosten berekend op basis van het 
totaalbedrag van de kredieten.

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

Indicatieve dossierkosten

INDICATIEVE KOSTEN BIJ OPENING INDICATIEVE KOSTEN BIJ AANPASSING

Tussen 2 EUR en 0,30% van het kredietbedrag, met een minimum  
van 250 EUR en een maximum van 2.500 EUR

0 tot 125 EUR

Vragen?
Uw relatiebeheerder 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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