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Kaskrediet 
 
Informatiefiche 
 

Doel 

 
Met een kaskrediet financiert u uw behoefte aan werkkapitaal, zoals roterende 
klantenvorderingen en/of voorraden. Een kaskrediet kan eveneens nuttig zijn om uw 
leveranciers contant te betalen indien u hiervoor een korting krijgt. 
 
Een kaskrediet dient voor de overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten als gevolg 
van het verschil in tijd tussen uw in- en uitgaven. Indien de liquiditeitstekorten van 
permanente aard zijn of dikwijls meer dan 75.000 EUR bedragen, overweegt u beter 
een investeringskrediet of een straightloan. 
 

Werking 

 
Met een kaskrediet hebt u de mogelijkheid om onder nul te gaan op uw zichtrekening. 
Deze kredietvorm is zeer gemakkelijk in gebruik. U neemt het krediet op door via uw 
rekening betalingen te doen. De betalingen die u ontvangt op uw rekening vullen het 
krediet weer aan. 
 
Op basis van uw financiële planning en exploitatienoden bepaalt u in overleg met uw 
account manager of kredietbeheerder het plafond voor het kaskrediet. U moet geen 
investeringsbewijzen voorleggen om het krediet te gebruiken. 

 
Kenmerken 

 
Bedrag: minimum 5.000 EUR 
 
Looptijd: meestal van onbepaalde duur, doch in bepaalde gevallen kan een 
eindvervaldag voorzien worden. 
 
Opnamemodaliteiten: het bedrag, de frequentie en de duur van de opnemingen bepaalt 
u vrij binnen het afgesproken plafond. 
 

Rente en provisies 

 
Rente: basisrente (momenteel 9,5%) verhoogd met 1%. De intresten worden per dag 
berekend op de kredietomloop. U betaalt ze per kwartaal. 
 
Dossierkosten: minimum 600 EUR en maximum 1.250 EUR, i.f.v. het bedrag. 
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Terbeschikkingstellingsprovisie: deze terbeschikkingstellingsprovisie bedraagt 0,15% 
per kwartaal op het niet-opgenomen gedeelte van de kredietlijn. U betaalt ze per 
kwartaal. 
 
Vervroegde terugbetaling: mogelijk zonder kosten. 
 

Overheidssteun 
 
Een kaskrediet kan u koppelen aan regionale overheidsmaatregelen. Voor meer details: 
http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-
overheidswaarborgen  
 

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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