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Beobank Kaskrediet 
 
Wat is een kaskrediet? 
Het kaskrediet is een voorschot in rekening-courant. Hiermee kan de begunstigde een tijdje "onder 
nul gaan" op zijn rekening. 
 
Soepel en snel 
Betalen uw debiteuren regelmatig te laat? Zit uw bedrijf in een groeifase? Moet u de 
exploitatiecyclus financieren? Duikt een onverwachte uitgave op?  
 
Het kaskrediet is een soepele en snelle formule waarmee u het verschil tussen uw inkomsten en 
uitgaven overbrugt en het hoofd biedt aan tijdelijke liquiditeitstekorten.  
 
Voordelen:  
 

- Het geld is onmiddellijk beschikbaar zonder dat u moet verantwoorden waarvoor het moet 
dienen. 

- U betaalt pas debetinteresten als u de kredietlijn effectief gebruikt.  
- Ze zijn aftrekbaar als beroepskosten. U neemt het krediet op in contant geld, via 

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

 
Wat u over het Beobank Kaskrediet moet weten 
 
Type: beroepskrediet op korte termijn. 
 
Begunstigden: zelfstandigen, vrije beroepen, rechtspersonen, kmo's.  
 
Doel: de exploitatiecyclus van het bedrijf financieren, liquiditeitsproblemen door verschillen in 
betalingstermijnen tussen klanten en leveranciers oplossen. U kunt er ook onvoorziene uitgaven 
mee betalen, de groei van uw activiteit financieren of uw gestegen behoefte aan bedrijfskapitaal 
mee opvangen. Professioneel doel (handels- of ambachtsdoel). 
 
Minimumbedrag: 2.500 euro  
 
Looptijd: onbepaald of bepaald. 
 
Nulstellingstermijn: de rekening moet eens om de drie maanden positief zijn. 
 
Rentevoet: afhankelijk van de marktrente. Op eenvoudig verzoek beschikbaar in de kantoren. 
 
Fiscaliteit: alle interesten zijn aftrekbaar als beroepskosten, onder voorbehoud van fiscale 
wijzigingen. 
Vervroegde terugbetaling: mogelijk. 
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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 

 
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. 
 
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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