
Samen anders 
bankieren?  
Zo doen we  
het bij Crelan.



 > Coöperatief
Crelan is een bank met een 
ruim aanbod aan diensten: 
van leningen en dagelijkse 
betalingen over sparen en 
beleggen tot verzekeringen. 
Met dat verschil dat we een 
coöperatieve bank zijn en 
vinden dat bankieren ook 
anders kan. Onze klanten 
zijn onze aandeelhouders en 
hun vertrouwen moeten we 
verdienen. 

 > Lokaal
Onze agenten staan 
samen met hun team 
van specialisten met 
beide voeten in de lokale 
gemeenschap. Ze staan voor 
je klaar en begeleiden je 
van a tot z: zo bouw je een 
vertrouwensrelatie op met 
een vaste contactpersoon. 
Als particulier of als 
zelfstandige, want meer dan 
een derde van onze kantoren 
is gespecialiseerd in advies 
voor ondernemers.

 > Belgisch
Crelan is een Belgische bank. 
Alle beslissingen worden in 
België genomen. Daarnaast 
investeren we ook alleen 
in België. Op die manier 
draag je als klant ook bij tot 
de ontwikkeling van onze 
economie. 

 > Maatschappelijk 
betrokken

Bij Crelan hechten we een 
groot belang aan sterke 
waarden. Bankieren doen we 
voorzichtig en verantwoord, 
in alle transparantie. Mét 
aandacht voor de lokale 
economie. Crelan is trouwens 
ook een bevoorrechte 
partner van de land- en 
tuinbouwsector. Met 
onze Crelan Foundation 
ondersteunen we maat
schappelijke projecten, 
en door in te zetten op 
duurzaamheid streven we 
naar een betere wereld.

Crelan in een 
notendop.

2 3 



“Samen anders bankieren is meer 
dan een slogan. Want dat het ook 
anders kan, bewijzen we elke dag 
opnieuw. Terwijl het een trend is in 
het huidige bankenlandschap om 
filialen te sluiten, kiezen wij bewust 
voor een uitgebreid netwerk: 
we tellen bijna 500 kantoren, 
geleid door zelfstandige agenten. 
Daardoor vind je altijd een kantoor 
dicht bij jou, waar een agent met 
zijn team klaarstaat om al je vragen 
te beantwoorden.”

Philippe Voisin
CEO Crelan

 > Kiezen om het 
echt anders 
te doen? Dat 
is kiezen voor 
Crelan.
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 >  Coöperatief De voordelen 
van een 
coöperatieve 
bank.
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Crelan is een coöperatieve bank die haar  
wortels heeft in de wereld van de land- en 
tuinbouw – die wortels gaan zelfs terug tot 1937. 
Coöperanten verenigden zich destijds om samen 
sterker te staan. 

Ondertussen tellen we maar 
liefst 275.000 coöperatieve 
aandeelhouders. Daarmee zijn we 
de grootste coöperatieve bank 
van België. En hoewel de wereld 
er nu helemaal anders uitziet, 
blijven de principes dezelfde. 

Crelan zet het belang van 
de klant altijd op de eerste 
plaats en streeft naar een 
sterke vertrouwensband. In een 
coöperatieve bank behartigen 
bank én klant samen hun 
financiële belangen.

Coöperatieve aandeelhouders 
zijn voor een stukje mede-
eigenaar van de bank en dat 
heeft verschillende voordelen:

 >  Ze delen in de winst 

 >  Ze genieten voordelen binnen 
én buiten de bank, bv. in de 
vorm van kortingen 

 >  Ze maken deel uit van een 
community en kunnen zo 
deelnemen aan tal van 
exclusieve acties 
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 >  Belgisch Op en top 
Belgisch. 
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Crelan is een Belgische bank. Als Crelan-klant  
kun je erop vertrouwen dat alle beslissingen in 
België worden genomen, met de belangen van 
onze eigen economie voor ogen.  

Als coöperatieve bank staan we 
dicht bij onze klanten. Daardoor 
weten we precies wat hun 
behoeften zijn, en door daar vlot 
op in te spelen kunnen we onze 
rol in de Belgische economie 
vervullen.

Zo verstrekten we in 2020 
voor 3,2 miljard euro kredieten 
aan onze klanten. Daarmee 
hielpen we meer dan 18.000 
gezinnen om hun projecten 
te verwezenlijken en 14.500 
Belgische ondernemers om hun 
groeiplannen waar te maken.

Land- en tuinbouw
Ondernemingen

Particulieren

VerdelingKredietproductie 2020
(uitgedrukt in miljoen euro)
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Altijd in  
de buurt.

 >  Lokaal
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Dankzij ons uitgebreid 
netwerk is er altijd 
een kantoor bij jou in 
de buurt. 

 > Een vast 
aanspreekpunt.

Als Crelanklant geniet je van een 
vertrouwensrelatie met een vaste 
contactpersoon. Onze agenten 
zijn actief in de gemeenschap 
waar ze zelf deel van uitmaken, 
en zijn net als hun team van 
specialisten vlot aanspreekbaar 
én bereikbaar. Ze staan altijd 
voor je klaar met een antwoord 
op je vragen over beleggingen, 
kredieten of verzekeringen.

 > Kennis van zaken.

Bijna 180 van onze kantoren zijn 
gespecialiseerd in ondernemen. 
Onze Businessexperts kennen 
de lokale markt en zetten hun 
expertise graag in voor jou. 
Daarnaast telt Crelan bijna 120 
kantoren die gespecialiseerd zijn 
in land- en tuinbouw.

 > Altijd en 
overal zelf 
bankieren.

Dankzij onze handige online 
tools bankier je waar je wil, 
wanneer je wil. Via myCrelan 
op pc en via Crelan Mobile op je 
smartphone. 

Professionele klanten kunnen 
rekenen op myCrelan Pro en 
handige toepassingen die 
gelinkt kunnen worden aan 
boekhoudprogramma’s.
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 >  Maatschappelijk     
 betrokken Méér dan  

een bank.
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Bij Crelan willen we meer zijn dan louter een 
financiële instelling en actief ons steentje bijdragen 
aan een betere, duurzame wereld.

 > Samen groener.

Crelan heeft volop aandacht voor 
duurzaamheid, bijvoorbeeld door 
in te zetten op energiebesparing 
en een groen mobiliteitsbeleid. 
Daarnaast scharen we ons achter 
de ‘Werelddoelen voor Duurzame 
Ontwikkeling’ van de Verenigde 
Naties.

Ook in onze bancaire activiteiten 
streven we naar duurzaamheid. 
Zo kun je bij ons kiezen uit een 
groot aantal beleggingsfondsen 
die voldoen aan de ESG-normen 
(waarbij bedrijven worden 
geëvalueerd op hun ecologische 
impact, sociaal beleid en 
deugdelijk bestuur). Ook bij het 
toekennen van kredieten leven 
we strikte engagementen na. 
We bieden daarnaast een ECO-
financiering aan: een lening met 
een gunstige rentevoet die is 
bedoeld voor energieefficiënte 
renovaties.

 > Samen socialer.

Crelan neemt ook een 
maatschappelijke rol op. Via 
onze Crelan Foundation bieden 
we elk jaar financiële steun aan 
projecten van onze coöperatieve 
aandeelhouders. Het kan gaan om 
verenigingen of initiatieven die zich 
inzetten voor maatschappelijk 
relevante projecten op het vlak 
van gezondheid, milieu of cultuur 
en opleiding.

 > Samen voor de 
Belgische sport.

Als op en top Belgische bank 
zetten we graag mee de 
schouders onder ons nationale 
sportlandschap. Door atleten van 
eigen bodem te ondersteunen, 
willen we hen laten groeien en 
schitteren. Zo zijn we de trotse 
sponsor van onze nationale 
basketbalteams, de Belgian Cats 
en de Belgian Lions, maar onder 
meer ook van de broers Borlée 
en van veldrijdster Sanne Cant.
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Wil jij ook anders bankieren?
In deze folder ontdek je hoe bankieren ook anders kan. 
Met aandacht voor mens, maatschappij en milieu. Kom 
alles te weten over een Belgische bank die de lokale 
economie steunt en de winst deelt met haar klanten.  
Wil jij ook anders bankieren en klant worden bij Crelan? 

Neem dan snel contact met ons op:  
je Crelan-agent staat voor je klaar.

Of deel uitmaken van ons kantorennet?  
Als zelfstandige agent of als adviseur? Mail ons!

 > Voor jobs op onze centrale diensten:  
jobs@crelan.be

 > Voor jobs in een zelfstandig kantoor:  
commercial.support@crelan.be

Alle actuele vacatures vind je op  
www.crelan.be/nl/jobs

Wil je komen 
werken bij Crelan?


