
 

 
Zakelijk lening met persoonlijk zekerheidsrecht  

TOELICHTING 
Type krediet  Zakelijk lening met persoonlijk zekerheidsrecht 

Doel  Algemene zakelijke lening op korte termijn 

Voorbeelden 

 

- Financiering van betalingen aan leveranciers, aankopen, uitgaven, overbruggen van 
betalingsuitstel aan klanten, enz. 

- Overbruggingsfinanciering, b.v. bij het investeren in gebouwen, personeel of andere 
materiële of immateriële activa. 

Kenmerken van het krediet  Lening op interest waarbij maandelijks een deel van de ontleende hoofdsom en de 
interesten worden terugbetaald tot op het moment van de volledige terugbetaling van de 
hoofdsom en interesten. De lening kan op elk moment tijdens de looptijd van de lening 
vervroegd worden afgelost. 

Kredietbedrag  Minimum hoofdsom: €1.000 

Maximum hoofdsom: €1.000.000 

Looptijd  Bepaalde duur 

Minimum looptijd: 0 maanden 

Maximum looptijd: 12 maanden 

Vertragingsrente (op jaarbasis)  2.5% 

Vervroegde terugbetaling  De lening kan op elk moment tijdens de looptijd van de lening vervroegd worden afgelost. 

Vervroegde aflossing   Er zijn geen kosten verbonden aan vervroegde aflossing van het lening. 

Gebruikelijke kosten   €3 per factuur (indien op papier). 

Vertragingsvergoeding bij achterstallen  €20 

Informatie en nuttige instrumenten bedoeld 
om de toegang tot financiering voor 
ondernemingen te verbeteren en de 
mogelijkheden tot het bekomen van 
overheidsgaranties 

www.financieringvanondernemingen.be   

www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-overheidswaarborgen  

Klachten  Voor klachten kunt u terecht bij Qred Customer Service op 02 588 09 83 of via e-mail: 
support@qred.be. 

Indien de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, kan u terecht bij de Ombudsdienst 
voor financiële diensten (Ombudsfin): 

Ombudsfin 
Belliardstraat 15-17, bus 8 
1040 Brussel 
E-mail: Ombudsman@ombudsfin.be 
Tel.: +32 2 545 77 70 

Hebt u uw maatschappelijke zetel in Vlaanderen, dan kunt u ook terecht bij Agentschap 
Ondernemen: 

Agentschap Ondernemen 
E-mail: kredietbemiddelaar@agentschapondernemen.be 
Tel.: +32 800 20 555 

Hebt u uw maatschappelijke zetel in Brussel, dan kunt u ook terecht bij de Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij voor Brussel: 

Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel 
E-mail: info@srib.be 
Tel.: +32 2 548 22 11 

Dit document houdt geenszins een kredietaanbod of kredietbelofte in en wordt u enkel ten informatieve titel verstrekt met                  
het oog op verdere bespreking van uw kredietaanvraag.  
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