Infofiche
Beobank Beroepsfinanciering
Wat is een beroepsfinanciering?
De beroepsfinanciering is een lening om goederen voor strikt professioneel gebruik te financieren.
Met de beroepsfinanciering kunt u de betaling van de aangekochte goederen spreiden in de tijd.
Financier uw activiteiten op korte en middellange termijn
Gebruikt u permanent uw kredietcapaciteit op korte termijn? Dan hebt u misschien een chronisch
tekort aan liquide middelen in uw onderneming. Dikwijls is het beter om over te schakelen op
andere kredietformules om structurele financieringsnoden op langere termijn op te vangen. Via een
beroepsfinanciering bijvoorbeeld. Met die kredietformule financiert u op middellange termijn de
aankoop van alle goederen die nodig zijn voor de bedrijfsexploitatie: kantoorbenodigdheden, ITinfrastructuur, voertuigen, machines enz.
De looptijd van de beroepsfinanciering varieert meestal volgens de economische levensduur van uw
investering. De minimale looptijd is 12 maanden. Het maximum is 10 jaar.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met uw Beobank-kantoor voor meer informatie.

Wat u over de Beobank Beroepsfinanciering moet weten
Type: beroepskrediet op korte of middellange termijn.
Begunstigden: zelfstandigen, vrije beroepen, rechtspersonen, kmo's.
Doel: de beroepsfinanciering is een krediet om investeringen voor beroepsdoeleinden op korte of
middellange termijn te financieren. Professioneel doel (handels- of ambachtsdoel).
Kredietbedrag: het bedrag van de financiering kan oplopen tot 100% van de investering exclusief
btw + eventueel de niet-aftrekbare btw.
Looptijd: de looptijd van het krediet gaat van 12 tot 120 maanden. De maximale looptijd hangt ook
af van de economische levensduur van de investering.
Rentevoet: beschikbaar in alle Beobank kantoren.
Fiscaliteit: de interesten zijn aftrekbaar als beroepskosten, onder voorbehoud van fiscale
wijzigingen.
Kosten: geen.
Vervroegde terugbetaling: mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Infofiche
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.
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 ook een zorg- en informatieplicht van de bank tegenover
de kredietnemer geldt.
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 deze site.
Bij onenigheid met de bank kan de klant zich wenden tot de "Ombudsman in financiële geschillen" –
www.ombudsfin.be , mail: ombudsman@ombudsfin.be.
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