
ING Investeringskrediet

Wanneer is het interessant om een ING Investeringskrediet aan te gaan?
Wenst u de productie en/of productiviteit van uw onderneming te optimaliseren of te verhogen? Met een 
ING Investeringskrediet kunt u de aankoop of vervanging van vaste activa (bv. machines, gebouwen…), 
al naargelang uw behoefte, volledig of gedeeltelijk financieren.

Het ING Investeringskrediet is een krediet op middellange of lange termijn. Er bestaan meerdere formules 
met verschillende mogelijkheden voor de opnames, de terugbetaling van het geleende bedrag en de 
herzieningsfrequentie van de rentevoet:

• Investeringskrediet met een rente op korte termijn waarbij de terugbetaling begint vanaf de eerste 
opname.

• Investeringskrediet met een rente op korte termijn waarbij de terugbetaling begint vanaf de laatste 
opname.

• Investeringskrediet met een rente op lange termijn waarbij de rentevoet wordt vastgelegd bij de 
toekenning van het krediet.

• Investeringskrediet met een rente op lange termijn waarbij de rentevoet wordt vastgelegd als het krediet 
volledig werd opgenomen.

In een notendop
• Het minimum bedrag bedraagt 250.000 euro.
• ING stort het geld voor uw aankoop op uw ING-zichtrekening of maakt het rechtstreeks over aan de 

leverancier.
• U kunt het bedrag, afhankelijk van de voortgang van uw project of de aard van uw investering, in één of 

meerdere keren opnemen binnen een tijdspanne van maximaal negen maanden.
• De looptijd bedraagt minimaal 13 maanden en maximaal 15 jaar. Instellingen uit de publieke sector of 

non-profit kunnen afhankelijk van de aard van hun investering een langere looptijd krijgen.
• Afhankelijk van de formule die u kiest, begint u met de terugbetalingen vanaf de eerste of laatste 

opnamedag.
• U betaalt het gefinancierde kapitaal en de intresten terug. Afhankelijk van de gekozen formule, zijn er 

verschillende terugbetalingsplannen mogelijk.
• Een vervroegde terugbetaling is mogelijk onder bepaalde voorwaarden en varieert naargelang de gekozen 

formule.

Kosten
Bij een ING Investeringskrediet betaalt u dossierrechten (afhankelijk van het bedrag dat u financiert), 
alsook een reserveringsprovisie op het niet opgenomen bedrag vanaf de derde maand te rekenen 
vanaf de datum van het contract. Wanneer u een vervroegde terugbetaling wenst te doen, zal de 
wederbeleggingsvergoeding afhankelijk zijn van de gekozen formule.
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
Uw investering is minder groot of eerder eenvoudig van aard ? Dan zijn een ING Business Loan of een 
ING Leasing mogelijk een betere oplossing. 
Geïnteresseerd? Neem contact op met uw ING-gesprekspartner. Meer informatie over onze professionele 
kredieten op ing.be/businesscredit

Indien u klachten hebt over dit aanbod kunt u dit aan de Ombudsfin laten weten: Belliardstraat 15- 17, Bus 8, 
1040 Brussel Tel. : +32 2 545 77 70 Fax : +32 2 545 77 79 E-mail : Ombudsman@ombudsfin.be.
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https://www.ing.be/nl/business/my-business/subsidies-public-funding?WT.xac=other
https://promo.ing.be/businesscredit/index.aspx?LANG=NL&ID=XzsXtM4gKA26W6TYnWOHC9O24NqHcz0N27036yWJDqWktwebbX6r_am1Gc%2BNOdeH0VxndoZbb2unc%2BxeZJ&utm_source=ingbe&utm_medium=DE_Redirect_businesscredit&WT.mc_id=DE_Redirect_businesscredit

