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 Crelan en AXA Bank willen óók de 

professionele klanten door de 

energiecrisis loodsen  

 

De kredietlijn Energie met sterk gereduceerde 

rentevoet om de winter te overbruggen 
 

 

Om de energiefacturen van de komende 6 maanden op te vangen, kunnen 

de professionele klanten van Crelan en AXA Bank nu bij hun agentschap een 

aanvraag indienen voor een kredietlijn op 6 maanden aan een sterk 

gereduceerd tarief. Vandaag bedraagt deze veranderlijke rentevoet 2,80%. 

 

 

Kredietlijn en proactieve screening bij de 

professionele klanten 
 

De gestegen energiekosten leggen ook druk op de cashpositie van heel wat 

ondernemingen. Voor de professionele klanten die het hierdoor tijdelijk moeilijk 

hebben, ondanks een gezonde solvabiliteit, willen Crelan en AXA Bank een oplossing 

aanbieden in de vorm van de nieuwe kredietlijn Energie. Het handelt over een tijdelijke 

oplossing waarbij ondernemers een kredietlijn van 12.500 tot 50.000 EUR kunnen 

opnemen gedurende 6 maanden aan een sterk gereduceerd tarief. De effectieve 

omvang van de kredietlijn wordt voor elke klant afzonderlijk berekend in functie van 

de toegenomen kosten door de energiefacturen van de komende zes maanden. 

 

Om het tarief te bepalen, baseren Crelan en AXA Bank zich op de Euribor-rente* op 6 

maanden, vermeerderd met 1%. Ter indicatie vandaag zou de rentevoet van de 

kredietlijn 2,80% bedragen. Dat betekent dat deze specifieke kredietlijn aangeboden 

wordt tegen een lagere kost dan het reguliere tarief. 

 

Met dit specifieke aanbod willen Crelan en AXA Bank aan hun professionele klanten het 

sein geven dat hun bankier klaarstaat om hen in deze ongeziene energiecrisis effectief 

bij te staan. 
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Bovendien starten beide banken een screening op van hun professionele 

klantenbestand zodat de kantoorhouders proactief contact kunnen opnemen met de 

klanten die baat hebben bij deze oplossing. 

 

Dit initiatief maakt deel uit van een groter geheel van maatregelen die beide banken 

hanteren rond het energiethema. Zo kunnen de klanten bij hun bankier ook terecht 

voor: 

 

 Het aanbod uitstel van kapitaalaflossing op het woonkrediet voor de gezinnen 

en dit conform de afspraken tussen Febelfin en de federale overheid. 

 Specifieke kredietvormen in het aanbod die energiezuinige investeringen 

faciliteren aan een verlaagd rentetarief.  

 Een groepsaankoop Energie waarvoor de coöperanten van CrelanCo zich 

momenteel kunnen inschrijven.  

 

Philippe Voisin, CEO van Crelan en AXA Bank: “Als 

coöperatieve bank zien we het als onze maatschappelijke plicht 

om het maximale te doen voor onze klanten. We beleven een 

ongeziene energiecrisis. Net zoals we tijdens de periode van de 

droogte voor de land- en tuinbouwers een oplossing hebben 

aangeboden, willen we ook nu opnieuw dicht bij onze klanten 

staan en hen helpen om de komende wintermaanden te 

overbruggen.” 

 

 

 

 

 

Klanten van AXA Bank en Crelan vinden binnenkort informatie over alle initiatieven 

terug op de websites van beide banken. 

 

www.crelan.be  

www.axabank.be  

 

 

*De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) drukt de gemiddelde rente uit waaraan een groot 

aantal Europese banken elkaar geld ontlenen. 

 

 

Over Groep Crelan 
 
De financiële groep wordt gevormd door de cv CrelanCo, de nv Crelan, de nv Europabank en de nv AXA 
Bank Belgium. Ze neemt naar balanstotaal de vijfde plaats in van de Belgische retailbanken. 
In het straatbeeld is de groep Crelan vertegenwoordigd met drie bankenlogo’s: Crelan, AXA Bank en 
Europabank. 
De Groep Crelan heeft op 31/12/2021: 4.869 medewerkers (zowel personeelsleden als zelfstandige 

http://www.crelan.be/
http://www.axabank.be/
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bankagenten en hun personeelsleden), 881 kantoren, 274.003 coöperatieve aandeelhouders, bijna 1,8 
miljoen klanten en een balanstotaal van 53 miljard EUR. Daarnaast beheert de bankengroep 41 miljard EUR 
klantendeposito’s, 14 miljard buitenbalansbeleggingen en ondersteunt ze de Belgische gezinnen en 
ondernemingen met 43 miljard aan kredieten. 

 
Over Crelan 

 

Crelan biedt een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten aan voor de particulieren, de zelfstandigen 

en de KMO’s. Crelan wil aan haar klanten geen producten maar totaaloplossingen aanbieden met 

betaalformules, spaar- en beleggingsproducten, kredietvormen en verzekeringspolissen. Crelan maakt 

hiervoor gebruik van een eigen productaanbod dat ze vervolledigt met producten van een aantal partners, 

die elk een referentie zijn binnen hun domein.  
Daarnaast is de bank met een gespecialiseerd productengamma de bevoorrechte partner van de land- en 

tuinbouwers en van de grote ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector. 

Vraag je onze klanten waarom ze voor Crelan kiezen, dan is de vertrouwensband die ze hebben met hun 

Crelan-bankagent steevast één van de redenen. We gaan er dan ook prat op om financieel advies dicht bij 

de klant te brengen. Niet alleen via digitale bankkanalen, maar ook via ons netwerk van zelfstandige 

bankagenten die de lokale buurt en hun klanten goed kennen. Meer dan 460 kantoordeuren staan dagelijks 

voor onze klanten open. 

www.crelan.be 
 

Over AXA Bank Belgium 

 

AXA Bank Belgium maakt haar klanten, Belgische gezinnen en ondernemers, sterker door hen proactief te 

begeleiden in de opbouw en het beheer van hun vermogen, via advies op maat voor woonkredieten en 

beleggingen. De bank is lokaal verankerd dankzij haar netwerk van zelfstandige bankagenten. 

Gebruiksvriendelijke digitale tools en persoonlijk contact gaan bij haar hand in hand. Hiervoor mocht de 

bank in de laatste vijf jaar meerdere awards ontvangen waaronder deze van meest innovatieve bank in 

2021 toegekend door de klanten. 

www.axabank.be 
 

 

Perscontacten Groep Crelan: 
 
Leo De Roeck, spokesperson 
Tel.: + 32 (0) 499 96 52 81 
 
Lisa Pieters: spokesperson 
Tel.: + 32 (0) 491 96 95 16 
 

press@crelan.be 

 

 

 

http://www.axabank.be/

