Gemengde lijn
Informatiefiche
Doel
Met een gemengde lijn financiert u grotere exploitatienoden zoals roterende
klantenvorderingen en/of voorraden op korte termijn. Voor de financiering van uw
commerciële activiteit vult u het kaskrediet aan met opnames van straightloans voor
dat deel waarvan u het bedrag en de duur van de behoefte vooraf kan inschatten.
Een gemengde lijn kan eveneens aangewezen zijn voor de financiering van een
onroerend goed dat u op korte termijn terug wenst te verkopen of in het kader van
projectfinanciering.

Werking
Op basis van uw financiële planning en exploitatienoden bepaalt u in overleg met uw
account manager of kredietbeheerder het bedrag van de gemengde lijn. Binnen de
beschikbaar gestelde gemengde lijn kan u op elk moment één of meerdere
straightloans opnemen. Bij de opname wordt het tarief vastgelegd voor de periode van
de straightloan. Het bedrag van de straightloan wordt op uw zichtrekening gestort. Aan
het einde van de periode van opname wordt het bedrag terug van uw zichtrekening
gedebiteerd, samen met de rente. Indien er op dat ogenblik onvoldoende liquide
middelen beschikbaar zijn, kan u gebruik maken van een nieuwe straightloan.

Kenmerken
Bedrag: minimum 75.000 EUR
Looptijd: de gemengde lijn kan zowel van bepaalde als onbepaalde duur zijn
Opnamemodaliteiten:
• Straightloan:
o minimale opname 75.000 EUR
o looptijd: minimum 14 dagen – maximum 1 jaar
• Kaskrediet: het bedrag, de frequentie en de duur van de opnames bepaalt u vrij
binnen het afgesproken plafond.
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Rente en provisies
Rente:
• Opname straightloan: elke opname wordt aan u als kredietnemer bevestigd
door een straightloanbevestiging met opgave van de termijn en het tarief i.f.v.
de op dat ogenblik geldende kortetermijnrente.
• Opname kaskrediet: de basisrente (momenteel 9,5%) verhoogd met 1%. De
intresten worden per dag berekend op de kredietomloop en per kwartaal geïnd.
Terbeschikkingstellingsprovisie: deze terbeschikkingstellingsprovisie bedraagt 0,125%
per kwartaal op het niet-opgenomen gedeelte van de kredietlijn
Dossierkosten: minimum 500 EUR en maximum 1.000 EUR, i.f.v. het bedrag
Vervroegde terugbetaling: Op opnames onder de vorm van een straight loan is een
wederbeleggingsvergoeding verschuldigd gelijk aan de intrest voor de volledige
looptijd, rekening houdend met eventueel reeds aangerekende en betaalde
tussentijdse intresten. Voor straight loans tot 2 miljoen EUR is deze vergoeding
beperkt tot zes maanden.

Overheidssteun
Een gemengde lijn kan u koppelen aan regionale overheidsmaatregelen. Voor meer
details: http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-enoverheidswaarborgen

Deel uw mening
Hebt u klachten of suggesties? Neem dan contact op met de adviseur
cliëntentevredenheid van Bank Van Breda. 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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