
LANGE TERMIJN KREDIET OP AFBETALING INVESTERINGSKREDIET FLEXIKREDIET

DOEL Financiering specifieke 
investeringen in Vaste Activa

Financiering tijdelijke behoefte 
bedrijfskapitaal

Financiering Vaste Activa

• Materieel Vast Actief 
(onroerend en roerend)
• Immaterieel Vast Actief 
• Financieel Vast Actief

Financiering Vaste Activa

•  Materieel Vast Actief 
(onroerend en roerend) 
•  Immaterieel Vast Actief 
•  Financieel Vast Actief

VOORBEELDEN • Een krediet op afbetaling is 
aangewezen ter financiering van 
een specifieke investering in vaste 
activa zoals de aankoop van een 
machine, materieel, gebouwen en 
goodwill…

• Een krediet op afbetaling wordt 
soms ook aangewend om tijdelijke 
extra behoeften in bedrijfskapi-
taal te financieren, die bv. kunnen 
ontstaan bij een omzetgroei of 
ter financiering van vorderingen 
> 1 jaar.

• Een investeringskrediet is 
aangewezen ter financiering 
van belangrijke investeringen in 
meerdere materiële (gebouwen, 
terreinen, machines ,materieel) 
en immateriële activa, gespreid 
in de tijd, wat noopt tot een 
opnameplan.

• Een investeringskrediet wordt 
ook aangewend ter financiering 
van de overname van bedrijven, 
waarbij ofwel de aandelen 
worden overgenomen of bedrijfs-
activa worden gekocht

• Een flexikrediet is aangewezen 
ter financiering van belangrijke 
investeringen in meerdere 
materiële (gebouwen, terreinen, 
machines ,materieel) en imma-
teriële activa, gespreid in de tijd, 
wat noopt tot een opnameplan.

• Een flexikrediet wordt ook 
aangewend ter financiering van 
de overname van bedrijven, 
waarbij ofwel de aandelen worden 
overgenomen of bedrijfsactiva 
worden gekocht

KENMERKEN Krediet van bepaalde duur

Opname door één enkel niet 
hernieuwbaar voorschot

Vaste rente

Krediet van bepaalde duur

Flexibele opnameperiode

Vaste of variabele rente

Krediet van bepaalde duur

Flexibele opnameperiode

Variabele rente

Consolidatiemogelijkheid in vaste 
rente

LOOPTIJD In functie van de levensduur van 
het gefinancierde goed

Min. 6 maanden

Max. in functie van bedrag 
< 6.200 EUR: 42 m. 
< 10.000 EUR: 54 m. 
=> 10.000 EUR: 120 m.

In functie van de levensduur  
van het gefinancierde goed  
2 tot 20 jaar (inclusief 
opnameperiode)

In functie van de levensduur  
van het gefinancierde goed  
1 tot 20 jaar (inclusief 
opnameperiode)

BEDRAG Min. 2.500 EUR 
Max. -

Min. 25.000 EUR  
Max. -

Min. 100.000 EUR  
Max. -

RENTE Vaste rente voor de hele looptijd 
van het krediet

Gebaseerd op de breuk “werkelijk 
aantal verlopen dagen/360”

Vaste rente of met periodieke 
rentevoetherziening, bv. na 3 of 
5 jaar

Gebaseerd op de breuk “werkelijk 
aantal verlopen dagen/360”

Variabele rente 
Euribor 1, 3, 6 of 12 m + marge 
(marge ligt contractueel vast)

Gebaseerd op de breuk “werkelijk 
aantal verlopen dagen/360”

CPBBKREDIETAANVRAAG TOELICHTING INFORMATIEDOCUMENT



KOSTEN Dossierkost 
Verwijlrente

Reserveringsprovisie op niet 
opgenomen kapitaal 
Dossierkost 
Beheerskost 
Verwijlrente

Reserveringsprovisie op niet 
opgenomen kapitaal 
Dossierkost 
Beheerskost 
Verwijlrente

OPNAME Eenmalige opname Verschillende opnames mogelijk 
Max. 3 jaar 
(incl. kapitaalvrijstellingsperiode)

Verschillende opnames mogelijk 
Max. 3 jaar

TERUGBETALING Vaste periodieke terugbetalingen 
of vaste kapitaalsaflossingen 
(maandelijks, trimestrieel, 
semestrieel, jaarlijks) 

Datum 1ste terugbetaling  
1 periode na einddatum opname- 
periode of op bepaalde datum 
naar keuze van de klant

Vaste periodieke terugbetalingen 
of vaste kapitaalsaflossingen 
(maandelijks, trimestrieel, 
semestrieel, jaarlijks)

Mogelijkheid tot terugbetaling 
interesten tijdens looptijd en 
kapitaal op eindvervaldag

Vaste kapitaalsaflossingen (maan-
delijks, trimestrieel, semestrieel, 
jaarlijks)

Mogelijkheid tot terugbetaling 
interesten tijdens looptijd en 
kapitaal op eindvervaldag

VERVROEGDE 
TERUGBETALING

Geheel of gedeeltelijk

MOGELIJKHEID TOT 
COMBINATIE MET 
OVERHEIDSSTEUN

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

www.financieringvanondernemingen.be

INFO ZEKERHEDEN http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/krediet-vinden/zekerheden

AANDACHTSPUNT Voldoende lange opnameperiode 
(zoniet kosten bij verlenging)

Voldoende lange opnameperiode 
(zoniet kosten bij verlenging) 
Renterisico



KLACHTEN De aangeboden oplossing voldoet niet aan Uw verwachtingen?

1. Neem eerst contact op met uw vertrouwde gesprekspartner. 
Hij/zij kent u het best. Daarom is hij/zij ook het best geplaatst om samen met u een oplossing  
uit te zoeken.

2. U gaat niet akkoord met de voorgestelde oplossing? 
Neem dan contact op met het Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis: 
Vul het online aangifteformulier in (www.bnpparibasfortis.be > Suggesties, klachten > online 
aangifteformulier), of stuur een brief naar: 
BNP Paribas Fortis NV, Klachtenmanagement (1QA8D) 
Warandeberg 3, 1000 Brussel

3. U gaat niet akkoord met de oplossing van het Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis? 
Leg uw dossier dan schriftelijk voor aan:

OMBUDSFIN

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

Of regionale kredietbemiddelaars:

Bent u gedomicilieerd in Vlaanderen, dan kunt u terecht bij Agentschap 
Ondernemen 
E-mail: kredietbemiddelaar@agentschapondernemen.be 
Tel.: 0800 20.555

Bent u gedomicilieerd in Brussel, dan kunt u terecht bij de Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij voor Brussel 
E-mail: info@srib.be 
Tel.:+ 32 2 548 22 11

Voorliggend 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. Wij wensen u goede ontvangst en blijven ter beschikking voor alle 
bijkomende inlichtingen.
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https://www.bnpparibasfortis.be/nl/Customer-flow/Complaint-NL

