AGRI-LINE

Toelichtingsnota : 16/12/2013

Wie

Land- en tuinbouwers of de vennootschappen met land- of tuinbouw als maatschappelijk doel.

Bestemming

De financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal op een land- of tuinbouwbedrijf in de vorm
van een kredietlijn met verschillende trekkingen.
Iedere trekking is onderworpen aan het akkoord van de bank en moet een bepaalde bestemming
hebben.

Alternatief

De behoefte aan bedrijfskapitaal kan ook gefinancieerd worden via een klassieke korte termijn
voor professionelen of een teeltkrediet.

Omschrijving

Kredietlijn van onbepaalde duur, opgenomen in een globale kredietopening. Binnen deze lijn
kunnen diverse trekkingen op korte termijn worden opgenomen.

Bedrag

Minimum voor een lijn: 12.500 EUR.
Minimum voor een trekking : 5.000 EUR.

Looptijd

Kredietlijn: minimum 6 maanden, maximum onbepaalde looptijd.
Trekking binnen de kredietlijn Agri-Line : minimum 3 maanden, maximum 12 maanden.

Wijze van
terugbetaling en de
hernieuwing van een
trekking

De datum van de vervaldag wordt steeds vastgelegd op een bankwerkdag.
De intresten zijn verschuldigd op de vervaldag van de trekking en moeten worden betaald
alvorens de trekking kan hernieuwd worden.
Op de vervaldag kan de bank de hernieuwing van een trekking toestaan of de terugbetaling van
een trekking eisen. Daarna kan de ontlener een nieuwe trekking opvragen.

Waarborgen

Beheerskosten

De meest voorkomende waarborgen zijn : hypotheek, hypothecair mandaat, inschrijving /
mandaat handelsfonds, inschrijving landbouwvoorrecht, borgstelling van de zaakvoerders,
onderhandse belofte, enz...
0,25% van het kredietbedrag (totale kredietlijn), afgerond naar de hogere schijf van 25 EUR, met
een minimum van 125 EUR en een maximum van 750 EUR.
25 EUR per jaar.

Vervroegde
terugbetaling

De vervroegde terugbetaling van een trekking is niet toegestaan.
Het afsluiten van een niet-gebruikte lijn is gratis.

Reserveringscommis
sie

0,0338% /maand, verschuldigd 1 maand na de ondertekening van het aanbod, op het einde van
de maand.
Trimestriële aanrekening.
Geen.

Dossierkosten

Vergoeding voor het
niet-gebruiken
Overheidsmaatregel
KMO /VLIFtussenkomst

http://www.agentschapondernemen.be
http://lv.vlaanderen.be

Kredietgever

NV Crelan - Sylvain Dupuislaan 251 - 1070 Brussel -IBAN BE20 1039 9997 1856 - BIC
NICABEBB - BTW BE 0205.764.318 - RPR Brussel - www.crelan.be

