Lening op afbetaling professioneel (LOAP)
Informatiefiche
U kunt gebruik maken van een lening op afbetaling voor de financiering van projecten met een minder lange
levensduur dan in het kader van een investeringskrediet. Zo kunt u bijvoorbeeld een lening op afbetaling
aanvragen voor een bestelwagen, klein professioneel materiaal zoals meubels voor uw praktijk …
U kunt eveneens een lening op afbetaling aangaan voor de financiering van vakantiegelden of eindejaarspremies.

Looptijd

De looptijd van de lening is afhankelijk van de economische levensduur van het gefinancierde voorwerp
(in geval van financiering van bedrijfsmateriaal). De financiering van vakantiegelden en eindejaarspremies is beperkt tot maximum 12 maanden.

Opname

De fondsen worden in één keer vrijgemaakt op basis van de voorgelegde facturen (financiering van
bedrijfsmateriaal). Voor de financiering van vakantiegelden of eindejaarspremies worden de gelden
beschikbaar gesteld op de rekening van de kredietnemer na ondertekening van het contract en na de
vestiging van de waarborgen.

Terugbetaling

De terugbetaling gebeurt door middel van constante mensualiteiten. De eerste terugbetaling dient te gebeuren
1 maand na uitbetaling van de LOAP.

Rentevoet/Kosten

Afhankelijk van het doel van de financiering en de looptijd van de kredietaanvraag, worden verscheidene
rentevoeten gehanteerd.
Andere kosten
• Dossierkosten: 0,10% op het kredietbedrag met een minimum van 50 EUR
• Beheerkosten: 1
 5 EUR per trimester per kredietdossier, tenzij het dossier uitsluitend bestaat uit LOAP’s
en/of VAB’s (voorafbetalingskredieten)

Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling

U kunt op elk ogenblik een vervroegde terugbetaling doen voor uw LOAP. In dat geval wordt een
wederbeleggingsvergoeding aangerekend die wettelijk niet hoger mag zijn dan 6 maanden rente.

Kenmerken van de voornaamste zekerheden

Op de website http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/krediet-vinden/zekerheden vindt u een
overzicht van de mogelijke zekerheden die door de bank gevraagd kunnen worden en de impact ervan op uw
kredietaanvraag.

Overheidsmaatregelen voor de kmo

Voor kmo’s bestaan er ook een reeks overheidsmaatregelen. Op volgende website vindt u een handig overzicht:
http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-overheidswaarborgen
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Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
Tel.: +32 2 545 77 70
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Bevoegde instantie in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
en de distributie van financiële instrumenten
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