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Kaskrediet
Productfiche

Doel
Een kaskrediet is een krediet op korte termijn dat dient om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen en waarbij de bank u 
toestemming geeft om op uw zichtrekening in debet te gaan tot een bepaald bedrag en tegen bepaalde voorwaarden.

Een kaskrediet is dan ook geschikt voor ondernemingen en zelfstandigen met een behoefte aan bedrijfskapitaal dat over 
korte periodes fluctueert. Tijdens de exploitatiecyclus van uw onderneming, dient u immers steeds terug te kunnen vallen 
op voldoende financiële reserves om bijvoorbeeld het betalingsuitstel aan uw klanten op te vangen, voor de contante 
betaling van uw leveranciers om zo extra korting te verkrijgen, om tijdelijk extra voorraad te voorzien, of voor de betaling 
van dringende of onvoorziene uitgaven.

Het aanwenden van een kaskrediet voor de financiering van vaste activa wordt ten stelligste afgeraden. Daarvoor wordt 
verwezen naar alternatieve financieringsvormen op lange of middellange termijn zoals het investeringskrediet, een 
straight loan roll over of een lening op afbetaling (LOAP).

Kenmerken en voordelen
• Flexibiliteit 

Het kaskrediet is een uiterst flexibele kredietvorm die zich volledig aanpast aan uw behoeften. U kiest zelf het bedrag 
dat u opneemt binnen de beschikbare kredietlimiet, zonder enige verantwoording over de bestemming en zonder 
verplichting om het kaskrediet volledig op te nemen.

• Looptijd 
Een kaskrediet wordt in principe toegestaan voor onbepaalde duur. In dat geval kunnen zowel u als de bank op ieder 
ogenblik een einde maken aan de overeenkomst, mits het respecteren van een opzegtermijn. U kunt ook opteren voor 
een periode van bepaalde duur indien u slechts gedurende een beperkte periode behoefte hebt aan extra liquiditeiten.

• Terugbetalingsmodaliteiten 
De terugbetaling gebeurt via de inkomende verrichtingen op de zichtrekening, u bent niet verplicht bepaalde periodieke 
betalingen te doen.

• Fiscaal aftrekbaar 
De betaalde interesten en kosten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

Kosten 
• De rentevoet 

De rentevoet bestaat uit een basisrentevoet verhoogd met een variabele marge afhankelijk van het kredietbedrag. De 
verschuldigde interesten worden op het einde van elk kalenderkwartaal geboekt via de zichtrekening. 
U betaalt enkel interesten op de bedragen die effectief opgenomen zijn.

• Provisie 
Voor het ter beschikking houden van de kredietlijn, betaalt u op het einde van elk kalenderkwartaal een provisie 
(reserveringscommissie) op het bedrag van de kredietlijn, of, bij overschrijding van de kredietlimiet, op de hoogste debetstand.

• Dossierkosten 
Bij de opmaak van het kredietcontract, betaalt u eenmalige dossierkosten.

• Andere kosten 
U betaalt bijkomende kosten indien u tijdens de duur van het krediet de modaliteiten van het krediet wenst te wijzigen 
(bv. wijzigen van rentevoet, looptijd of terugbetalingsmodaliteiten, wijzigen zekerheden, wijzigen, schrappen, of 
toevoegen kredietnemer …).

Het bedrag of het percentage en de berekeningswijze van interesten, kosten en provisies worden overeengekomen in het 
kredietcontract en de Kredietregeling.
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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 kmo’s
Voor kmo’s bestaan er ook een reeks aan overheidsmaatregelen ter begeleiding en ondersteuning. Op volgende website 
vindt u een handig overzicht: http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-overheidswaarborgen.

Bevoegde instantie voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de 
distributie van financiële instrumenten
Hebt u een klacht en nam u al contact op met uw kantoor, maar bent u niet 100% tevreden? In dat geval kunt u terecht 
bij onze Klachtendienst via e-mail naar klachten@nagelmackers.be, per post naar Nagelmackers Klachtendienst, 
Montoyerstraat 14, 1000 Brussel of via het online klachtenformulier  
https://www.nagelmackers.be/nl/contact/klachtenprocedure/online-klachtenformulier.

Biedt ons antwoord u geen aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich richten 
tot de Bemiddelingsdienst Banken – Kredieten – Beleggingen:

Ombudsfin
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
E-mail: Ombudsman@ombudsfin.be
www.ombfin.be N
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