
ING-lijn Voorschotten Vaste Termijn (Straight Loans)

U kunt bepaalde recurrente liquiditeitsbehoeften en de duur ervan voorzien. Dan is een 
ING-lijn Voorschoten Vaste Termijn geknipt om deze tijdelijke maar aanzienlijke geldbehoefte 
te overbruggen. 

Wanneer is het interessant om een ING-lijn Voorschotten Vaste Termijn aan te gaan?

Voorbeeld: in het kader van uw activiteiten moet u regelmatig, voor grotere bedragen, goederen 
aankopen bij uw leverancier. Om deze uitgaven te financieren kunt u uw ING-lijn Voorschotten Vaste 
Termijn gebruiken om uw leverancier te betalen. De voorschotten worden op hun vervaldag terugbetaald 
met de inkomsten uit uw toekomstige verkopen.   

In een notendop 
• De ING-lijn Voorschotten Vaste Termijn is een kredietlijn die u toelaat om individuele voorschotten op te 

nemen voor maximum 1 jaar.

• De lijn loopt meestal tot nader bericht; het minimum bedrag van de lijn bedraagt 250.000 euro.

• U bepaalt zelf het bedrag (minimaal 125.000 euro) en de duur van de periode (minimaal 1 week en 
maximaal 12 maanden) waarin u de individuele voorschotten opneemt.

• U kunt de voorschotten terugbetalen of hernieuwen zonder evenwel de vervaldag en de limiet van de 
lijn te overschrijden.

• De terugbetaling van het voorschot en de betaling van de intresten doet u in één keer op de 
eindvervaldag van het voorschot.

• Een vervroegde terugbetaling is steeds mogelijk.

• Hebt u reeds een ING-lijn Voorschotten Vaste Termijn? Via Telelink Online, beheert u de voorschotten 
waar en wanneer u dat wilt. 

Kosten
U betaalt een eenmalige studiekost die afhangt van het bedrag (of verhoging van bedrag), trimestriële 
dossierkosten en een commissie berekend op het toegestane krediet. Verder betaalt u naast de 
intresten bij elke opname een trekkingsrecht. In het geval van een vervroegde terugbetaling, zal een 
wederbeleggingsvergoeding aangerekend worden.

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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