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Straight loan 
Productfiche

Doel
Een straight loan is een kredietvorm op korte termijn waarbij Nagelmackers u voor een bepaald (meestal relatief hoog) 
bedrag een vast voorschot ter beschikking stelt. Dat gebeurt voor een welbepaalde duur die niet gewijzigd kan worden, en 
tegen een vooraf bepaalde rentevoet.

Met een straight loan kunt u de tijdelijke liquiditeitstekorten tijdens de exploitatiecyclus van uw onderneming overbruggen, 
op voorwaarde dat u exact weet welk bedrag u nodig hebt en op welke termijn u het bedrag opnieuw zult kunnen 
aanzuiveren. Zo kunt u bijvoorbeeld via een straight loan de voorraad voor het komende seizoen financieren en na de 
verkoop met de opbrengst het opgenomen voorschot terugbetalen.

Deze financieringsvorm is voorbehouden voor ondernemingen die hun liquiditeitsbehoeften op korte termijn kunnen 
bepalen dankzij een doorgedreven financiële opvolging met een duidelijke en betrouwbare thesaurieplanning.

Kenmerken en voordelen
• Flexibiliteit 

De straight loan is een soepele kredietvorm aangezien u vrij over het krediet beschikt, maar is minder soepel dan een 
kaskrediet. Zodra het bedrag, de looptijd en de rentevoet zijn bepaald, wordt uw zichtrekening voor het afgesproken 
bedrag gecrediteerd. Op de vervaldag, die strikt vastligt, wordt het opgenomen bedrag van de straight loan, verhoogd 
met de verschuldigde interest, terugbetaald door uw zichtrekening voor dat bedrag te debiteren.

• Looptijd
- Straight loan – kredietlijn van bepaalde duur: op de vervaldag betaalt u het volledige bedrag terug.
- Straight loan – kredietlijn van onbepaalde duur: u krijgt een kredietlijn zonder vaste einddatum.

Binnen de straight loan–kredietlijn kunt u voorschotten opnemen met een looptijd van 1, 3, 6 of 12 maanden. Op 
vervaldag hebt u de mogelijkheid om de straight loan te verlengen onder nieuwe voorwaarden.

• Bedrag 
Het minimumbedrag voor een SL-kredietlijn bedraagt 50.000 EUR, per opname is het minimumbedrag 25.000 EUR.

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

Kosten
• De rentevoet 

De rentevoet wordt berekend op basis van het Euribor-tarief voor dezelfde termijn als de straight loan-opname, 
verhoogd met een marge. Doordat het Euribor-tarief dagelijks verandert, wordt de rentevoet van elk voorschot bepaald 
op de opnamedatum en ligt hij vast voor de volledige looptijd van de opname. 
 
De intresten worden berekend op het opgenomen bedrag en zijn betaalbaar op het einde van de opnameperiode.

• Reserveringscommissie 
Wanneer de straight loan–kredietlijn niet volledig opgenomen wordt, betaalt u een reserveringscommissie op het 
niet-opgenomen deel van de toegestane kredietlijn, berekend en betaalbaar op het einde van ieder kwartaal.

• Trekkingskosten 
Bij elke opname van een voorschot betaalt u een vaste trekkingskost. 
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• 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 kredietbrief of aanhangsel, wijzigen lopend contract, 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.

Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling 
De opname van een straight loan kunt u vervroegd terugbetalen. In dat geval blijven de interesten verschuldigd tot de 
oorspronkelijk afgesproken eindvervaldag van de opname. Voor voorschotten waarvan het oorspronkelijke kredietbedrag 
maximaal 2 miljoen EUR bedraagt, zijn die interesten beperkt tot 6 maanden, berekend over de terugbetaalde som tegen 
de rentevoet van toepassing op het voorschot op het ogenblik van de terugbetaling.

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’s
Voor kom’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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