Tarievenoverzicht

5.2

Voorafgaand aan kredietaanvraag
-

Hulp bij ontwikkelen business case
€ 250, ex btw
Hulp bij ontwikkelen ondernemingsplan
€ 250, ex btw

Kredietaanvraag
Hoofdsom lening

1

Advieskosten Verstrekkingskosten

Totaal
behandelkosten

vast

% van de hoofdsom

Max

< € 25.000

€ 750

1,70%

€ 1.150,00

€ 25.000 - € 50.000

€ 750

1,60%

€ 1.450,00

€ 50.000 - € 100.000

€ 750

1,40%

€ 1.950,00

€ 100,000 - € 150.000

€ 750

1,20%

€ 2.250,00

€ 150,000 - € 250,000

€ 750

1,00%

€ 2.750,00

Genoemde kosten zijn ex. btw

Administratieve handelingen
Als jouw kredietvoorwaarden veranderen, brengen we extra kosten in rekening.
1. Voor het verlenen van vervroegde aflossing wordt per vervroegde aflossing €
125, ex btw, in rekening gebracht
2. Voor het vrijgeven van zekerheden zoals o.a. kentekenbewijzen, verpand
bedrijfsinventaris en verpande verzekeringen en/of het terugsturen van
kentekenbewijzen of andere papieren zijn de kosten € 50 (incl. portokosten), ex
btw. Als voor de vrijgave van de zekerheden een taxatierapport opgesteld moet
worden of notariële kosten moeten worden gemaakt, zullen deze in rekening
worden gebracht.
3. Als er een wijziging in de betaling van rente en/of aflossing van het krediet
gemaakt moet worden, worden daarvoor de eerste keer geen kosten in rekening
gebracht. Vanaf de tweede keer dat een wijziging nodig is, rekenen we hiervoor
een bedrag van € 50, ex btw, per keer. Voorbeelden hiervan zijn een uitstel van
aflossing of een wijziging van de looptijd van het krediet.
4. Kosten voor het verwerken van elke andere wijziging waarvoor in veel gevallen
nieuwe kredietdocumentatie moet worden opgesteld, zoals akten en andere
overeenkomsten, zijn € 250, ex btw, per door te voeren wijziging. Voorbeelden
hiervan zijn het wijzigen van bedrijfsvorm, het wijzigen van de inschrijving in het
Handelsregister, in sommige gevallen het ontslag uit de hoofdelijkheid van een
(mede)kredietnemer of borg en iedere andere wijziging met uitzondering van wat
al onder punt 1 en 2 van dit overzicht is genoemd.

Leningrente
Voor leningen
-

tot € 50.000 bedraagt de rente 9.0%
o basisrente 3 %
o kostendekking 3%
o risicopremie 3%
- Boven € 50.000 bedraagt de rente afhankelijk van het risico tussen de 7.0 en 9.0 %
o basisrente 3%
o kostendekking 3%
o risicopremie 1% tot 3%
( 1 % bij volledige 1e hypothecaire dekking)
Gederfde rente bij vervroegde aflossing
Over het aflossingsbedrag boven de boetevrije aflossing wordt een boeterente berekend van
de contante waarde van maximaal 3% over de nog resterende looptijd. In uitzonderlijke
gevallen, wanneer de vervroegde aflossingsregel als onredelijk kan worden beschouwd,, kan
bij het bestuur een beroep gedaan worden op een coulanceregeling.

Coaching
Per coachbezoek wordt € 125.00, ex btw, in rekening gebracht. Het bezoek omvat een
dagdeel, een halve (werk)dag.

Lidmaatschap
Voor elk nieuw lid wordt in rekening gebracht:
-

Inschrijfgeld € 125,00
Contributie € 25,00 per jaar, 5 jaar vooruit in rekening gebracht

