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1. Doel
Met de Triodos straight loan of voorschot op vaste termijn Project Finance kunt u uw liquiditeitsbehoeften op
korte termijn het hoofd bieden.

2. Voordelen
•
•
•
•

U biedt uw liquiditeitsbehoeften het hoofd
U neemt uw krediet op volgens uw thesaurieplan
U geniet een vaste rentevoet per periode
U profiteert van een grote reactiviteit voor uw behoeften op korte termijn

3. Typevoorbeeld
Uw onderneming is actief in de ontwikkeling en uitbating van hernieuwbare energieprojecten. Voor de verdere
groei van de onderneming wenst u te investeren in de bouw van een nieuw windmolenpark. U gaat over tot de
oprichting van een projectvennootschap. Aangezien u bij de opstart een duidelijk zicht hebt op de
financieringsbehoefte voor de eerste maanden, besluit u een straight loan-kredietlijn van 500.000 EUR af te
sluiten. U neemt direct een voorschot op van 250.000 EUR voor een periode van 3 maanden.

4. Kenmerken
Looptijd van de lening
Een straight loan-kredietlijn heeft een eindvervaldag en een vast bedrag. Binnen de beschikbaar gestelde
kredietlijn kunt u op elk moment een of meerder vaste voorschotten opnemen. Een voorschot op vaste termijn
kan per periodes van 1 tot 12 maanden worden opgenomen.
Bedrag
Een straight-loan kredietlijn bedraagt minimaal 500.000 EUR.
Lagere liquiditeitsbehoeften kunnen met een Triodos kaskrediet worden gefinancierd.
Rentevoet
Uw rentevoet is vast per periode van 1 tot 12 maanden en gebaseerd op de Euribor. Deze rentevoet is
afhankelijk van de aard en het risicoprofiel van uw project, uw activiteitensector en de marktevolutie. Wij
passen de rentetarieven toe volgens de markt. De interesten worden per dag berekend op de kredietomloop
en op het einde van elke periode geïnd.
Opname
Een ‘straight loan’ kan worden toegekend in de vorm van een specifieke ‘straight loan’-kredietlijn of deel
uitmaken van een ‘gemengde kredietlijn’, in combinatie met een kaskrediet.
De lening wordt meestal opgenomen via de zichtrekening en de terugbetaling gebeurt ook via de
zichtrekening. De minimale opname van een vast voorschot is 250.000 EUR.
Terugbetaling
Het kapitaal en de interesten zijn verschuldigd aan het einde van elke periode.
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5. Kosten
De kosten verbonden aan een’ straight loan’ bestaan uit de rentevoet en uit verscheidene mogelijke
componenten:
•

administratieve kosten kunnen aangerekend worden bij het opnemen van de lening.

•

reserveringsprovisie: een provisie voor het ter beschikking houden van het nog niet opgenomen
kredietbedrag. Dit is een percentage van het niet-opgenomen bedrag dat meestal per trimester wordt
aangerekend

•

dossierkosten: : een vergoeding voor de analyse van het kredietdossier, de opstelling van het
kredietcontract en eventuele waarborgen. Deze worden geïnd bij de. Bevestiging, wijziging of
annulering van het krediet en/of de zekerheden.

6. Zekerheden
Wanneer wij u een krediet verlenen, vragen wij u waarborgen. Die verzekeren ons de terugbetaling van de
geleende sommen.
Deze waarborgen kunnen zakelijke of persoonlijke zekerheden zijn, afkomstig van de kredietnemer of een
derde (bijvoorbeeld andere rechtspersonen of een overheidsinstelling). Een krediet kan gewaarborgd worden
door een combinatie van meerdere zekerheden.
Sommige overheidsorganismen kunnen u een waarborg geven voor krediet dat u ons vraagt. Informeer u over
de mogelijkheden die worden geboden door de waarborgfondsen die per sector en per gewest worden
georganiseerd.
In principe zijn alle vormen van zekerheden mogelijk en worden ze bepaald al naargelang het risicoprofiel van
de klant, de transactie en de economische omstandigheden.
De meest voorkomende zekerheden zijn:
• hypotheek
• pand handelszaak
• hypothecair mandaat
• borgstelling
• effecten- of depositopand
• pand op vorderingen
• pand op de aandelen van de projectvennootschap
• of een combinatie van bovenstaande
Meer informatie over de waarborgen en zekerheden vindt u op de volgende internet-pagina:
www.financieringvanondernemingen.be/nl/krediet-vinden/zekerheden
7. Andere informatie
Steun bij financiering of waarborgen voor leningen
• www.financieringvanondernemingen.be/nl/begel
eiding-steun-en-overheidswaarborgen

Met eventuele klachten kan u terecht bij:
Triodos Bank
Complaints Management

Federaal
• Participatiefonds
www.fonds.org
Vlaanderen
• Waarborgbeheer nv, PMV
www.pmv.eu
Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Hoogstraat 139/3
1000 Brussel
Complaints@triodos.be
Indien het geschil langs die weg niet opgelost
raakt, kan u een beroep doen op de ombudsman
voor de financiële sector :
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•

Brussels Waarborgfonds
www.fondsbruxelloisdegarantie.be

Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II, Koning Albert II-laan 8

Wallonië
• Sowalfin
www.sowalfin.be

1000 Brussel
Tel.: +32 2 545 77 70
ombudsman@ombfin.be
www.ombfin.be
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