Straight Loan
Doelgroep
Zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, land- en tuinbouwers of de vennootschappen met land- of tuinbouw als
maatschappelijk doel.
Objectief
 Financiering van (omvangrijke) kasbehoeften van een onderneming op korte termijn die hun oorsprong vinden in
de evolutie van de exploitatiecyclus van de onderneming. Deze financiering wordt verwezenlijkt via een korte
termijnkrediet, toegestaan binnen een kredietlijn of via een Straight Loan "stand alone".
 Men onderscheidt :
- De lijn Straight Loan met onbepaalde of bepaalde duur voor de recurrente financieringsbehoeften.
Binnen elke lijn beschikt de cliënt over de mogelijkheid om trekkingen (opnemingen) uit te voeren
met variabele looptijden en bedragen.
- De Straight Loan "stand alone", bestemd voor een specifieke operatie.
Alternatief
Klassiek korte termijnkrediet voor kleinere bedragen, Agri-line of het teeltkrediet voor specifieke land- en
tuinbouwbestemmingen.
Omschrijving
Een globale kredietlijn voor onbepaalde duur, binnen dewelke de klant de mogelijkheid heeft meerdere trekkingen op te
vragen van verschillende bedragen voor diverse looptijden. De Straight Loan kan ook gebruikt worden voor de
financiering van specifieke investeringen voor een welbepaalde looptijd.
Voorbeelden
Wanneer de financieringsbehoefte aanzienlijk is een terugkerend karakter heeft, vb periodieke aankopen van
grondstoffen in afwachting van verwerking en verkoop ervan. Overbruggen van langer betalingsuitstel van klanten (vb
betaling na 90 dagen)
Bedrag
Minimum voor een lijn Straight Loan of voor een "stand alone" : 75.000 EUR
Minimum bedrag voor een trekking: als algemene regel 75.000 EUR of 50.000 EUR voor een looptijd van minstens 3
maanden.
Looptijd
Kredietlijn: min. 6 maand, max. onbepaald, tenzij de einddatum contractueel bepaald werd.
Trekking: min. 15 dagen, max. 12 maanden.
Kosten
Dossierkosten in functie van het kredietbedrag. Beheerskosten per trimester. Reserveringscommissie op het niet
opgenomen bedrag.
Vervroegde terugbetaling
De vervroegde terugbetaling van één of meerdere trekkingen is steeds mogelijk mits de betaling van de intresten,
verschuldigd na verloop van de termijn.
Overheidsmaatregel
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