ING Roll Over Term Loan
Hebt u financieringsbehoeften op lange termijn van minimaal 2.500.000 euro, maar wilt u
graag een herzienbare rentevoet op korte termijn met de mogelijkheid om met een persoonlijk
terugbetalingsplan te werken? Dan is de ING Roll-Over Term Loan ideaal voor u.
Met ING Roll-Over Term Loan financiert u investeringen voor uw zaak of onderneming, of u nu wilt
investeren in materieel, nieuwe machines of een bedrijfsgebouw.

In een notendop
• Een Roll-Over Term Loan is een krediet op maat om investeringsbehoeften op lange termijn te
financieren met een kortetermijnrente.
• Investering voor een groot bedrag (minimaal 2.000.000 euro).
• Looptijd: tussen 3 en 5 jaar minimum.
• Het kredietbedrag wordt in één keer of in schijven opgenomen, voor een vastgelegde
opnameperiode.
• Het kapitaal wordt terugbetaald op de eindvervaldag of via een terugbetalingsplan.
• De variabele rentevoet (Euribor of Libor) wordt bepaald bij elke opname, voor de looptijd van elke
trekking.
• De intresten worden betaald op de einddatum van elk voorschot.
• Een terugbetalingsplan op maat is mogelijk.
• Een vervroegde terugbetaling is mogelijk.

Kosten

U betaalt studiekosten op het kredietbedrag en een reserveringsprovisie op het toegekende
kredietbedrag tijdens de opnameperiode. Er is een annulatievergoeding verschuldigd bij een
gedeeltelijke of volledige vervroegde terugbetaling en in sommige gevallen een
wederbeleggingsvergoeding.
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
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