Noodzakelijke en nuttige info voor het
bekomen van een kredietvoorstel
Informatie aan de bank te bezorgen:
Om uw kredietaanvraag optimaal te behandelen, krijgen wij graag volgende informatie (voor zover deze van
toepassing is i.f.v. het gevraagde krediet en voor zover deze nog niet in ons bezit of raadpleegbaar is in de
Kruispuntbank van Ondernemingen):
-

Identiteit van uw onderneming of praktijk

-

Activiteit van uw onderneming alsook, indien van toepassing, informatie over de positionering binnen de
sector

-

De statuten van uw onderneming alsook de wijzigingen die gepubliceerd werden in het Belgisch
Staatsblad

-

Overzicht van de groeps- en aandeelhoudersstructuur (indien van toepassing)

-

Actuele (eventueel tussentijdse) gedetailleerde financiële resultaten, m.a.w. de interne jaarrekening van
alle vennootschappen

-

Financieel plan

-

Doel van het krediet

-

Bedrag van de investering, de eigen inspanning en de gewenste looptijd van het krediet

-

Uitstaande financieringen en gevestigde persoonlijke en zakelijke zekerheden op ondernemings- en
groepsniveau bij andere financiële instellingen (indien van toepassing)

-

De waarde van de onroerende goederen en eventuele berenting

-

De negatieve verbintenissen (“negative pledge”) en andere engagementen die direct of indirect de
kredietrelatie kunnen beïnvloeden

-

Indien u deze moet voorzien: de sociale balans

-

De identiteit en vermogenstoestand van elke persoonlijke zekerheidssteller (indien van toepassing)

-

De naam van uw accountant waarmee wij contact kunnen opnemen

-

U wordt verondersteld elke andere nuttige en beschikbare informatie die u relevant acht in het kader
van een kredietbeslissing aan ons te bezorgen zodat wij een correcte inschatting kunnen maken van de
kredietpositie van uw onderneming en de gepaste kredietvorm kunnen bepalen.

Informatie door u te raadplegen voor een optimale financiering
van uw investering:
Een goed gedocumenteerde kredietaanvraag verhoogt de kansen tot een snel en positief kredietvoorstel.
De website www.financieringvanondernemingen.be stelt hiervoor een aantal nuttige hulpmiddelen ter
beschikking zoals de online gids en de inhoud van een goed kredietdossier.
http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/krediet-aanvragen/goed-kredietdossier
Daarenboven vindt u op deze website informatie en nuttige instrumenten om de toegang tot financiering van uw
investering te faciliteren, waaronder :
-

ondersteunende maatregelen die aangeboden worden door openbare of private actoren om
ondernemingen bij te staan of te ondersteunen bij hun ontwikkeling en bij hun financiering in het
bijzonder;

-

de mogelijkheden tot het bekomen van overheidsgaranties:
http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-overheidswaarborgen

-

een transparant overzicht van de belangrijkste kenmerken van de zekerheden en/of waarborgen
die door de bank ter dekking van uw krediet worden gevraagd, en de impact ervan op uw
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kredietaanvraag. http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/krediet-vinden/zekerheden

Deel uw mening
Hebt u klachten of suggesties? Neem dan contact op met de adviseur cliëntentevredenheid van
Bank J.Van Breda & C°. 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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