Triodos Bank nv

www.triodos.be

Belgisch bijkantoor

Btw BE 0450.507.887

Hoogstraat 139/3

RPR Brussel

1000 Brussel

Maatschappelijke zetel:

Tel. +32 (0)2 548 28 28

Zeist, Nederland

Kredietaanvraag voor professionelen vanaf 50.000 EUR
- Vul het volledige formulier in.
- Bewaar het op uw computer.
- E-mail het samen met de nodige bijlagen naar credits@triodos.be

1. Gegevens van de kredietaanvrager
Naam van uw bedrijf / organisatie:
Ondernemingsnummer:
Juridische vorm:

Selecteer

Vermeld uw rekeningnummer
als u al klant bent bij Triodos Bank:
Startende onderneming
Naam contactpersoon:
Telefoon contactpersoon:
E-mail contactpersoon:

2. Domein van uw activiteit

Sector van uw activiteit:

Selecteer

Bevindt (een deel van) uw activiteit zich in het buitenland?
Zo ja, welk deel
en in welke landen:

Deze kredietaanvraag wordt enkel behandeld als uw activiteit of project in overeenstemming is met de missie van Triodos Bank.
Geef een duidelijke beschrijving van de sociale, culturele of ecologische meerwaarde die uw activiteit wenst te realiseren.

Meerwaarde van uw
activiteit:

Waarom kiest u voor
Triodos Bank?

3. Kredietaanvraag
Gewenst kredietbedrag:
Oorsprong eigen middelen:

Selecteer

Doel van het krediet:

Investeringen1

Investeringsbronnen

Geplande investeringen/
liquiditeitsbehoefte:
Andere kosten:

Eigen middelen:
Bedrag:

Gevraagd krediet:

€0,00

Andere financieringsbronnen:

Totaal budget2:

€0,00

Totaal financiering2:

€0,00

1

Gelieve zo veel mogelijk uit te splitsen tussen de geplande investering en andere kosten (bijvoorbeeld registratie- en notariskosten).
Het totaal van het budget moet steeds gelijk zijn aan het totaal van de financiering. Bijvoorbeeld: u beschikt over € 100.000 eigen middelen,
ontvangt een subsidie van € 100.000 en vraagt een krediet aan van € 130.000 (investeringsbronnen) om uw project van in totaal € 330.000 (investeringen)
te financieren.
2

4. Bijlagen (verplicht)
·
·
·

Jaarrekeningen van de voorbije 3 jaar.
Financieel plan / exploitatiebegroting.
Liquiditeitsbegroting voor de komende 12 maanden (bij aanvraag voor een kaskrediet).

·

Indien u nog geen rekeningnummer bij Triodos Bank hebt: bezorg ons een recto-verso kopie van de identiteitskaart
(en) van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de organisatie en van de eventuele, toekomstige gevolmachtigde(n)
op de rekening.

5. Andere bijlagen (aanbevolen)
•
•
•
•

Statuten
Organigram
Kopie van het UBO-register (Uiteindelijke Begunstigden van de Onderneming)
Aanvraagformulier voor openen van een rekening

