ING Financiering Vakantiegelden
Staan uw liquiditeiten telkens opnieuw onder druk bij de betaling van het vakantiegeld van
uw personeel? Dankzij de ING Financiering Vakantiegelden spreidt u deze uitgave over een
volledig jaar.

Voordelen
• Vanaf 2.000 euro
• Vaste rentevoet
• Spreiding van een zware kost
• Jaarlijks contract, automatisch hernieuwd
Door een beroep te doen op onze financieringsformule ING Financiering Vakantiegelden spreidt u de
betaling van het vakantiegeld van uw werknemers over een volledig jaar. Zo blijven uw liquide middelen
beschikbaar.

In een notendop
• Lening van minimaal 2.000 euro.
• De rentevoet wordt bepaald op basis van de geldende marktrente bij de ondertekening van het
contract.
• De terugbetaling van het kapitaal en de intresten doet u in zes tot 12 vaste maandsommen.
• ING hernieuwt uw contract jaarlijks op de vervaldag voor eenzelfde bedrag, tenzij u het wilt wijzigen.
• De intresten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

Kosten
U betaalt eenmalige studiekosten van 125 euro.
Vervroegde terugbetaling is mogelijk indien voldaan wordt aan de voorwaarden van de kmo-wetgeving
van 13 december 2013 én mits betaling van een wederbeleggingsvergoeding van zes maanden intrest.
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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