
Hoe bepaalt u de juiste kredietvorm 
voor uw investering?  
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Als ondernemer of vrij beroeper investeert u in materiële en/of immateriële activa. Daarnaast kan u nood hebben 
aan extra bedrijfskapitaal. Wij trachten u hierbij een leidraad te bezorgen voor wat de meest aangewezen 
kredietvorm is voor uw investering. 

Immaterieel vast actief 
Investeert u in de overname van een handelsfonds of goodwill? 

Ø Investeringskrediet (standaard looptijd: 5 à 7 jaar tot maximum 10 jaar)

Investeert u in de aankoop van software? 
Ø Financiering of investeringskrediet (standaard looptijd: 2 jaar tot maximum 4 jaar)

Materieel vast actief 
Investeert u in de aankoop en/of (ver)bouwing van een onroerend goed? 

Welke bestemming krijgt dit onroerend goed? 

o Bestemd voor verkoop:

Indien kostprijs meer dan 75.000 EUR:
Ø Gemengde lijn (kaskrediet-straightloan) of overbruggingskrediet

Indien kostprijs minder dan 75.000 EUR: 
Ø Kaskrediet of overbruggingskrediet

o Bestemd voor eigen gebruik en/of verhuur?

Terugbetaling met beschikbare en/of toekomstige cashflows en/of huurinkomsten:
Ø Investeringskrediet (standaard looptijd : 15 jaar tot maximum 20 jaar)

Terugbetaling uit de verkoop van een ander onroerend goed :
Ø Overbruggingskrediet (maximum looptijd : 2 jaar)

Investeert u in roerend(e) goed(eren), zoals rollend materieel (personenwagen, bestelwagen, vrachtwagen) of 
bedrijfsmaterieel (machines, meubilair)? 

o Indien investeringsbedrag minder dan 120.000 EUR en afschrijvingsperiode maximaal 60 maanden :
Ø Financiering op maximum 60 maanden

o Indien investeringsbedrag meer dan 120.000 EUR en/of afschrijvingsperiode > 60 maanden
Ø Investeringskrediet (standaard looptijd: 7 jaar tot maximum 10 jaar)

Financieel vast actief 
Wenst u een overname te financieren? Betreft het een overname onder de vorm van aandelen? 

Ø Investeringskrediet (standaard looptijd: 7 jaar tot maximum 10 jaar met uitzondering van 
overname apotheek waar 12 jaar mogelijk is)
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Bedrijfskapitaal 
Hebt u nood aan extra werkkapitaal voor de financiering van voorraden en/of klantenvorderingen en/of 
leverancierskortingen? 

 
o Bedraagt de behoefte meer dan 75.000 EUR: 

Ø Gemengde lijn (kaskrediet-straight loan) 
o Bedraagt de behoefte minder dan 75.000 EUR: 

Ø Kaskrediet of investeringskrediet 
 
Hebt u nood aan extra werkkapitaal voor de financiering van eindejaarspremies en/of vakantiegelden?  

Ø Financiering of Investeringskrediet (looptijd : maximum 12 maanden) 
 
Wenst u een financiering voor de voorafbetaling belastingen? 

Ø Voorafbetaling belastingen (looptijd : maximum 12 maanden) 
 
 
U vindt  de modaliteiten van elke kredietvorm op: 
https://www.bankvanbreda.be/publicaties/informatie_en_voorwaarden/ 
 
 

Deel uw mening 
Hebt u klachten of suggesties? Neem dan contact op met de adviseur cliëntentevredenheid van  
Bank J.Van Breda & C°.  Stuur een e-mail naar cliententevredenheid@bankvanbreda.be of bel 0800 93 004. 
Indien nodig kan u een beroep doen op de ombudsdienst voor de financiële sector. Voor meer info raadpleeg 
www.ombudsfin.be. 
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