Wat zijn de belangrijkste afspraken?

Zakelijk Krediet
Extra
liquiditeitsruimte
Een zakelijk krediet is een geldbedrag dat wij voor je
klaarzetten. Je kunt er tot een vaste limiet geld uit opnemen
wanneer je dat nodig hebt. Je bepaalt zelf wanneer je dat doet
en hoeveel je opneemt.
Rente betaal je alleen over het opgenomen bedrag. Iedere
maand los je een gedeelte af, dat je weer kunt opnemen als je
het nodig hebt.
Waarvoor gebruik ik een zakelijk krediet?
Met zakelijk krediet vang je een tijdelijke behoefte aan liquide middelen op. Bijvoorbeeld als je je
rekeningen moet betalen, als je klanten laat of niet betalen, of wanneer je voorraad moet aanvullen.

Voordelen

Nadelen

•

•

•
•

Flexibel geld opnemen op het moment
dat je het nodig hebt
Betaal alleen rente over het
opgenomen bedrag
Beperkte aflossing per maand

•

De rente van het krediet wordt jaarlijks
herzien
Looptijd van 1 jaar, elk jaar wordt
verlenging opnieuw beoordeeld

Elke maand los je 1,5% van het opgenomen
bedrag af en betaal je rente over het opgenomen
geld.
Elk kwartaal stuur je een overzicht van de af- en
bijschrijvingen van je zakelijke rekening.
Elk jaar stuur je New10 een definitieve
jaarrekening op.

Hoe vindt de jaarlijkse herziening van
mijn krediet plaats?
De herziening van het krediet wordt onder dezelfde
voorwaarden gedaan als bij de aanvraag. We
beoordelen je financiele gezondheid op basis van je
jaarcijfers en de af-en bijschrijvingen van je zakelijke
rekening. En daarnaast beoordelen wij of je tijdig je
maandtermijnen hebt voldaan. Kom je niet meer in
aanmerking, dan los je elke maand een vast bedrag
af.

Welke zekerheden vraagt New10?
Pandrecht
Met het pandrecht geeft je bedrijf goederen
in zekerheid aan ons. Dit betekent dat wij deze
goederen mogen verkopen als je je schulden aan
ons niet kunt betalen. Bijvoorbeeld je voorraad,
inventaris en vorderingen op debiteuren. Dit
gebeurt door ondertekening en registratie van een
of meer pandaktes.
Ben je een eenmanszaak of VOF?
Als eigenaar van een eenmanszaak of vof ben
je persoonlijk aansprakelijk voor het volledige
leenbedrag. Als het bedrijf niet meer kan betalen,
moet de eigenaar de resterende schuld van zijn
privévermogen aflossen.
Ben je een BV?
Dan sta je persoonlijk borg voor 25% van het totale
leenbedrag met een minimum van EUR 20.000.

Kosten van een zakelijk krediet

Wat
betaal ik
Vaste rente
De rente staat vast voor 1 jaar en wordt
jaarlijks herzien
Servicekosten
0,05% per maand
Aflossing
1,5% over opgenomen bedrag, dat je ook
weer kunt opnemen
Kosteloos
Extra aflossen

Wat gebeurt er als ik niet op tijd kan
betalen?
Je betaalt maandelijks rente en aflossing via een
automatische incasso. Lukt dit niet, bijvoorbeeld
omdat het saldo op de rekening te laag is? Dan
proberen we het een aantal dagen later opnieuw.
We nemen per e-mail en telefoon contact met
je op met een herinnering. Dit doen we ook als
we geen financiële gegevens van je hebben
ontvangen. Als je betalingsachterstand groter is
dan 30 dagen, dan kunnen toekomstige opnames
worden geblokkeerd. Indien je regelmatig je
betaaltermijnen niet op tijd voldoet, dan is de kans
groot dat wij het krediet niet verlengen.

Meer weten over de voorwaarden?
new10.com
Product brochure
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