Infofiche
Beobank Flexline
Wat is Beobank Flexline?
Beobank Flexline is een kredietlijn op een specifieke rekening waarmee u over een geldreserve
beschikt om uw wisselende behoeften aan kasmiddelen op te vangen.
Financier uw bedrijfsbehoeften op korte termijn
Dankzij Beobank Flexline kunt u uw wisselende behoeften aan kasmiddelen of bedrijfskapitaal
opvangen door gebruik te maken van een soepele, flexibele oplossing die voordeliger is dan een
klassiek kaskrediet.
Met die kredietlijn financiert u uw handelsactiviteit, een tijdelijk liquiditeitstekort, de contante
betaling aan uw leveranciers of uw voorraadopbouw.
Voordelen?



Zeer soepel in gebruik, u spreekt uw kredietlijn maar aan voor het bedrag dat u absoluut
nodig hebt.
Minder hoge rentevoet dan bij een klassiek kaskrediet.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met uw Beobank-kantoor voor meer informatie.
Wat u over Beobank Flexline moet weten
Type: beroepskrediet op korte termijn.
Begunstigden: zelfstandigen, vrije beroepen, rechtspersonen, kmo's.
Doel: financiering van de bedrijfscyclus van de onderneming op korte termijn als het om grote
bedragen gaat en financiering van de handelsactiviteit als het bedrijfskapitaal of de kasmiddelen niet
toereikend zijn.
Minimumbedrag: 25.000 euro
Nulstellingstermijn: de speciale rekening moet eens om de drie maanden positief zijn.
Looptijd: doorgaans onbepaald. Het is ook mogelijk om in te tekenen voor een beperkte looptijd
en/of met een lineaire afname.
Rentevoet:
het aangewende bedrag is lager dan 25.000 euro: de standaardrentevoet van het Beobank
Kaskrediet is van toepassing
het aangewende bedrag is hoger dan 25.000 euro: vanaf de eerste euro wordt een vlottende rente
toegepast, die wekelijks wordt herzien.

Infofiche
Fiscaliteit: de interesten zijn aftrekbaar als beroepskosten, onder voorbehoud van fiscale wijzigingen.
Vervroegde terugbetaling: mogelijk.

Kosten:
- Dossierkosten.
o Krediet < 250.000 euro = 500 euro
o Krediet > 250.000 euro < 500.000 euro = 700 euro
o Krediet > 500.000 euro = 800 euro
- Reserveringscommissie: 0,25% per kwartaal. Deze commissie wordt berekend op het
toegestane kredietplafond
Buiten de dossierkosten kunnen kosten worden aangerekend voor de volgende aanvragen: wijziging
van het aflossingsplan, wijziging van waarborgen, vernieuwing van de inschrijving op handelszaak /
schip / gebouw, schrapping van de inschrijving op handelszaak, (volledige of gedeeltelijke)
handlichting van hypotheek, overdracht van hypotheek, omzetting van hypothecair mandaat,
toetreding / echtscheiding / desolidarisatie, duplicaten van attesten, opzoeking rekeningoverzicht,
afstand van rang, vrijgave van een roerende waarborg.

In het kader van de analyse van het kredietdossier vraagt de bank aan de kredietnemer, en
desgevallend aan de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, alle relevant geachte informatie
om de haalbaarheid van het betrokken project, hun financiële positie, hun terugbetalingscapaciteit
en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. Het spreekt voor zich dat de meegedeelde
informatie juist en volledig moet zijn, zoals er tevens een zorg- en informatieplicht van de bank
tegenover de kredietnemer geldt.
Bij onenigheid met de bank kan de klant zich wenden tot de "Ombudsman in financiële geschillen" –
www.ombudsfin.be , mail: ombudsman@ombudsfin.be.
Meer inlichtingen om de toegang tot financiering te vergemakkelijken en de mogelijkheden tot het
bekomen van overheidsgaranties vindt u op:
http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-overheidswaarborgen
Beobank is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites.

Voor concrete informatie en de tarief- en contractvoorwaarden van dit product kunt u contact
opnemen met uw kantoor. Deze informatie is ook beschikbaar op www.beobank.be. Let op, geld
lenen kost ook geld.
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