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Wilt u uw bedrijf of zaak moderniseren of uitbreiden? Met de ING Business Loan realiseert 
u uw plannen sneller dan u voor mogelijk houdt. En makkelijker, dankzij de eenvoudige en 
transparante voorwaarden. 

Voordelen
• Korte aanvraagprocedure

• Eenvoudige voorwaarden

• Aftrekbaar als beroepkosten

Met de ING Business Loan financiert u aankopen voor uw zaak of onderneming, of u nu wilt investeren in 
materieel, nieuwe machines of een bedrijfsgebouw.

In een notendop
• U leent het volledige bedrag of een deel van uw aankoop, exclusief btw. Het minimumbedrag 

is 2.000 euro, maximum 999.999 euro.

• ING stort het geld voor uw aankoop op uw ING-zichtrekening of maakt het rechtstreeks over aan de 
leverancier. De lening moet in één keer worden opgenomen.

• U krijgt een vaste rentevoet gedurende de volledige looptijd van het contract.

• Terugbetalen doet u via vaste periodieke stortingen (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of 
jaarlijks). Deze worden automatisch afgehouden van uw ING-zichtrekening.

• De looptijd is afhankelijk van het geleende bedrag, uw terugbetalingscapaciteit en het gefinancierde 
goed.

Kosten
De studiekosten die u betaalt voor een ING Business Loan worden berekend in functie van het bedrag dat 
u wilt lenen.

Vervroegde terugbetaling is mogelijk als voldaan wordt aan de voorwaarden kmo-wetgeving van 
13 december 2013 én mits betaling van een wederbeleggingsvergoeding van zes maanden intrest.

In bepaalde gevallen kunt u van subsidies genieten. Voor meer info over welke subsidies beschikbaar zijn 
en voor welke u in aanmerking kunt komen, surf naar ing.be/subsidies

Geïnteresseerd? Neem contact op met uw ING-gesprekspartner. Meer informatie over onze professionele 
kredieten op ing.be/businesscredit

https://www.ing.be/nl/business/my-business/subsidies-public-funding?WT.xac=other
https://promo.ing.be/businesscredit/index.aspx?LANG=NL&ID=eSNeMt_Bdb3QlNcWiOjDB0hubdn3w1xI22hXqUskIZaF3jw01cn9MXZ6U153C%2BCl7RG5wNi6zakq%2B4ZC_v&utm_source=ingbe&utm_medium=DE_Redirect_businesscredit&WT.mc_id=DE_Redirect_businesscredit

