
Investeringskrediet

Overweegt u voor de ontwikkeling van uw bedrijfsactiviteiten investeringen in de aankoop, de bouw of de renovatie 
van onroerende goederen ? Of wilt u bedrijfsmaterieel of -uitrusting aanschaffen ?
Dan stelt een investeringskrediet u in staat deze investeringen te financieren op middellange of lange termijn.

HET INVESTERINGSKREDIET IS IDEAAL:

 > over onvoldoende eigen middelen beschikt;
 > uw beschikbare liquide middelen zo weinig mogelijk wilt 

aanspreken;
 > als u de aankoop van groot materieel, een voertuig of een 

onroerend goed moet financieren.

U MAAKT BETER EEN ANDERE KEUZE ALS U:

 > tijdelijke of recurrente liquiditeitsbehoeften hebt 
(kaskrediet of straight loan);

 > roerende 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 kredietlijn (straight 
loan);

 > een permanente oplossing wilt voor uw werkkapitaal 
(kaskrediet).

Belfius
Investeringskrediet



Bedrag
Het bedrag wordt bepaald op basis van uw behoefte, 
de kostprijs van uw investering en in functie van uw 
terugbetalingscapaciteit.

Looptijd
De looptijd is afhankelijk van de bestemming en de 
economische levensduur van de investering.
De maximale looptijd is 30 jaar.

Interest
De rente wordt vooraf op het totale bedrag en voor 
de volledige duur berekend. De interestvoet wordt 
bepaald rekening houdend met de looptijd van het 
krediet en de herzieningsfrequentie. De interestvoet 
kan vast zijn voor de volledige duur of periodiek 
herzien worden op basis van een lange- of korte 
termijn referentierente.

Terugbetaling
 > Constante of degressieve termijnen.
 > De periodiciteit is maandelijks, driemaandelijks, 

halfjaarlijks of jaarlijks.
 > Een uitstel (franchise) van kapitaalaflossingen is 

mogelijk.
 > Afhankelijk van uw behoeften, kan een kapitaal-

aflossingsplan op maat opgesteld worden.

Vervroegde terugbetaling
Voldoet u als kredietnemer aan de criteria van de 
wet inzake de financiering van KMO’s(1) dan is een 
verbrekingsvergoeding verschuldigd van 6 maanden 
interest, berekend op basis het vervroegd 
terugbetaald kredietbedrag, en voor zover het initieel 
kredietbedrag niet meer bedraagt dan 2 miljoen euro.
In alle andere gevallen zal een verbrekingsvergoeding 
verschuldigd zijn gelijk aan het reële financieel verlies 
van de bank.
(1) Artikel 2, 4° Wet 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen 

inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, BS 
31-12-2013.

Kosten
Dossierkosten bij de opening van het krediet zijn 
van toepassing ( indicatieve tabel op de achterzijde). 
Als u verschillende kredieten aanvraagt, worden 
de kosten berekend op basis van het totaalbedrag 
van de gevraagde kredieten. Er worden geen 
beheerskosten aangerekend.

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

Indicatieve dossierkosten
Indicatieve kosten bij opening
0 EUR à 0,3% van het kredietbedrag, met een 
minimum van 250 EUR en een maximum van 
2.500 EUR

Indicatieve kosten bij aanpassing
0 tot 125 EUR
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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 f inancieringvanondernemingen.be
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

MEER INFO?i

KENMERKEN


