Businesslening

Professionals

Als ondernemer wilt u uw activiteiten efficiënt beheren en koestert u plannen om
te groeien. U wilt verbouwen, een nieuwe vrachtwagen of machine kopen…
Voor professioneel advies en de nodige financiële middelen kunt u terecht bij uw
Record-kredietspecialist.

Doelgroep
Vrije beroepen, zelfstandigen en vennootschappen met een omzet van maximaal 4 miljoen euro.
Uw voordelen
 U geniet van een aantrekkelijk tarief.
 U betaalt geen dossierkosten.
 Uw maandlast is vast tijdens de hele looptijd.
 Uw intresten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost.
 Uw kapitaal blijft in de onderneming.
 Uw looptijd wordt aangepast aan de afschrijvingsduur van het goed.
Technische kenmerken


Bedrag
Minstens 5.000 euro.



Looptijd
Minstens 6 maanden. De maximumlooptijd wordt vastgelegd in functie van de afschrijvingsduur van het
gefinancierde goed, maar overschrijdt nooit 120 maanden.



Maandelijkse terugbetaling
U betaalt op een vaste vervaldag gelijke maandelijkse bedragen af via domiciliëring. Uw contractnummer is ook het rekeningnummer waarop u het krediet terugbetaalt. De eerste vervaldag ligt vast op 30
kalenderdagen na de levering van het goed of de ondertekening van het krediet. Die vervaldag blijft
van toepassing voor de hele looptijd van het krediet.
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Tarief
Het tarief varieert in functie van het bedrag en de looptijd van het krediet. Neem contact op met uw
Record-kredietspecialist voor meer info.



Rentevoet
In tegenstelling tot haar voornaamste concurrenten hanteert Record Bank een actuariële wijze van
intrestberekening.



Kosten
Geen dossier– of beheerskosten.
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