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Financiering
synoniem: ‘lening op afbetaling buiten de Wet Consumentenkrediet’
Een financiering is een krediet om (kleinere) investeringen/uitgaven te financieren op korte of
middellange termijn.

Voorbeelden:
Een ondernemer koopt een nieuwe bestelwagen t.w.v. 25.000 EUR. Hij financiert 5.000 EUR vanuit de eigen middelen van
de onderneming. Het saldo van de investering (20.000 EUR) wordt betaald met een financiering door vdk bank. De
terugbetalingsduur van het krediet bedraagt in dit geval gebruikelijk 5 jaar.
Een bvba krijgt een belastingherziening. Hieruit volgt een belasting t.b.v. 7.500 EUR. De vennootschap dient 7.500 EUR
extra te betalen doch de nodige liquiditeiten hiertoe ontbreken. De betaling van de belasting kan gebeuren met een
financiering door vdk bank t.b.v. 7.500 EUR. De financiering wordt in dit geval over een zo kort mogelijke termijn
terugbetaald (bv. 12 maanden).

1. Kredietnemers – doel
Kredietnemers:

KMO’s, natuurlijke personen die een zelfstandige beroepswerkzaamheid uitoefenen, zoals
handelaars, beoefenaars van een vrij beroep, bedrijfsleiders en vzw’s.

Doel:

- Kredietbedrag ≤ 50.000 EUR:
 bedrijfsvoertuigen
- Kredietbedrag ≤ 25.000 EUR:
 bedrijfsmaterieel
 voorraden
 betaling BTW, directe belastingen, RSZ, …
 financiering eindejaarspremies, vakantiegeld, …
 aankoop, bouw en verbouwing onroerende goederen – korte termijn/ kleinere
bedragen
 overname handelszaak/overname aandelen

2. Kredietmodaliteiten
Bedrag – minimum:

5.000 EUR

Bedrag – maximum:

100 % investering, excl. BTW, notaris- en andere kosten met begrenzing zoals boven
aangehaald.

Looptijd:

Min. 6 maanden – max. 120 maanden en steeds in functie van de economische levensduur
van de investering.

Reserveringscommissie:

Niet verschuldigd.

Opname:

In één keer en op basis van investeringsbewijzen (indien van toepassing).
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Opnamerecht:

Niet verschuldigd

Renteberekening:

Effectief aantal dagen/effectief aantal dagen.

Rentevariabiliteit:

Vaste rentevoet.

Betaling rente:

Maandelijks, samen met een deel van het kapitaal.

Betaling kapitaal:

Maandelijks, samen met de rente.

Uitstel van kapitaal:

Niet van toepassing.

Beheerskosten:

Geen.

Dossierkosten:

Geen.

Voorwaarden:

Terugbetaling krediet via GiroPlusrekening vdk bank.
Storting omzet/ontvangsten uit beroepsactiviteiten op GiroPlusrekening vdk bank.

Wederbeleggingsvergoeding:

Zes maanden rente (*), berekend tegen de rentevoet van het krediet op datum van
vervroegde terugbetaling.
(*) indien de resterende looptijd korter is dan zes maanden, dan wordt de wederbeleggingsvergoeding
berekend op het resterend aantal maanden

3. Zekerheden
Voor elk krediet worden door vdk bank één of meer specifieke zekerheden gevraagd. De zekerheden kunnen zakelijke
of persoonlijke zekerheden betreffen en afkomstig zijn van zowel de kredietnemers als derden zekerheidsstellers.
De meeste voorkomende zekerheden bij een financiering zijn de ondertekening van een akte loonafstand, de
ondertekening van een subrogatiekwijtschrift en de solidaire borgstelling van de zaakvoerder (en zijn/haar eventuele
echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner).
Voor specifieke dossiers kunnen door vdk bank andere bijkomende zekerheden bedongen worden.
Een toelichting bij de verschillende zekerheden en hun impact op het krediet is beschikbaar op www.vdk.be (
Professionelen  Lenen  Zekerheden).

4. Specifieke verbintenissen
Specifieke verbintenissen zijn voor dit type krediet niet gebruikelijk.

5. Voordelen
 snelle beschikbaarstelling
 geen kosten
 zekerheid over het terug te betalen bedrag
 vaste rentevoet
 rente fiscaal aftrekbaar

PRODUCTFICHE FINANCIERING

-2-

6. Inlichtingen
Info omtrent de financiering van ondernemingen:
www.financieringvanondernemingen.be
Steun bij financiering of waarborgen voor leningen:
www.financieringvanondernemingen.be
www.agentschapondernemen.be
www.vipa.be
www.agion.be
www.pmv.eu
Bevoegd orgaan betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële
instrumenten
www.fsma.be [FSMA, autoriteit voor financiële diensten en markten – Congresstraat 12-14 – 1000 Brussel]

7. Klachten
Met eventuele klachten kan u in eerste instantie terecht bij:
vdk bank - Klachtenbehandeling
Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent
tel. 09 269 32 31 - e-mail klachtenbehandeling@vdk.be.
Indien het geschil niet opgelost geraakt kan u een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet –
Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

8. Ontvangstbevestiging
Handtekening laten voorafgaan door de vermelding “voor ontvangst”
Datum:
Handtekening:
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