
ING Overbruggingsvoorschot 

Wanneer is het interessant om een ING Overbruggingsvoorschot 
aan te gaan?
Voorbeeld: uw bedrijf verwacht een som geld te ontvangen (terugbetaling belastingen, 
betaling factuur van een belangrijke klant ...). U verwacht dat u deze som pas over zeven 
maanden ter beschikking hebt. In de tussentijd hebt u wel geld nodig voor een aantal uitgaven 
zoals de herstelling van uw bakkerijoven of het uitvoeren van betalingen. Om deze periode 
te overbruggen kunt u via het ING Overbruggingsvoorschot eenmalig een som geld krijgen 
(minimum 2.000 euro) die u gedurende deze periode kunt gebruiken. Op het einde van deze 
periode wanneer u de verwachte som geld hebt verkregen, betaalt u de ontleende som terug. 

In een notendop
• Het ING Overbruggingsvoorschot is een krediet waarmee u een voorschot kunt opnemen.
• De looptijd bedraagt maximaal 12 maanden. U kunt het contract maximaal twee maal 

verlengen zolang de maximale looptijd van 12 maanden nooit wordt overschreden.
• U bepaalt zelf het bedrag (minimaal 2.000 euro) en de duur van de periode (minimaal één 

maand en maximaal 12 maanden) waarin u het voorschot in één keer opneemt.
• De terugbetaling van de intresten doet u op voorhand, de terugbetaling van het kapitaal doet u 

in één keer op de eindvervaldag.
• In bepaalde gevallen is een vervroegde terugbetaling mogelijk. 

Kosten
U betaalt een eenmalig trekkingsrecht van minimum 60 euro (afhankelijk van het bedrag van 
het voorschot). Per trimester betaalt u 25 euro dossierrechten. Indien u een verlenging van uw 
initiële periode wenst, wordt er u een extra vergoeding aangerekend. 
Bij een vervroegde terugbetaling dient u een wederbeleggingsvergoeding te betalen. Deze 
wederbeleggingsvergoeding bedraagt maximaal zes maanden intrest. De op voorhand betaalde 
intresten worden van dit bedrag afgetrokken. 
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

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
https://promo.ing.be/businesscredit/index.aspx?LANG=NL&ID=jHQjUsx8HnBVpXrjd5x4eTD6%2BAMToUn_5D1ipjpZuh_T%2Bbi545igAFugkLHNJegVkxGZ5tILjUxTZf_MpA&utm_source=ingbe&utm_medium=DE_Redirect_businesscredit&WT.mc_id=DE_Redirect_businesscredit

