
Online voorschotten beheren
Voorschotten aanvragen, verlengen of automatisch  
laten hernieuwen in Telelink Online

Wat?
In Telelink Online kunt u online de voorschotten van een kredietlijn beheren. Het enige wat u moet 
doen is aangeven dat u deze functionaliteit voor een bepaalde kredietlijn wilt gebruiken.  Als u dat 
gedaan hebt kunt u online:

• nieuwe voorschotten aanvragen

• bestaande voorschotten verlengen

• voorschotten automatisch laten verlengen

• lopende of afgesloten voorschotten raadplegen

Deze functionaliteit is beschikbaar voor:
Gebruikers met de volgende mandaten:

• een mandaat om te betalen met de rekening die aan de kredietlijn gekoppeld is 

 en/of 

• een gemeenschappelijke of intracompany-handtekeningbevoegdheid op de rekening die aan de 
kredietlijn gekoppeld is. 

Zij kunnen alleen en zonder beperking voorschotten aanvragen of verlengen. Uiteraard is het bedrag 
van het voorschot afhankelijk van het beschikbare saldo en toegekende krediet.

Hoe?
Neem contact op met uw ING Relationship Manager om een kredietlijn te activeren voor online beheer. 
Hebt u dat al gedaan? Dan kunt u ze online beheren door u aan te melden in Telelink Online en in het 
menu “Lenen > Beheren > Voorschotten” te kiezen.

Wat zijn de voordelen van online voorschotten beheren?
Deze dienst is dag en nacht beschikbaar. Voor voorschotten die binnen 2 werkdagen na uw aanvraag 
starten, krijgt u op werkdagen tussen 9 en 16.30 uur direct een rentevoorstel. Vraagt u uw voorschot 
op een ander tijdstip aan, dan wordt de eerste beschikbare rentevoet toegepast. De rentevoet van 
voorschotten die u meer dan 2 werkdagen op voorhand aanvraagt, wordt  2 werkdagen voor de 
startdatum van het voorschot vastgelegd. 
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