
Waarvoor gebruik je een zakelijke lening?

Een zakelijke lening kun je gebruiken om een langlopende investering mee te betalen, zoals 
inventaris of voertuigen, of voor doelen als groei en uitbreiding.

Wat zijn de belangrijkste afspraken?

Elke maand los je een vast bedrag af en betaal je rente. 
Elk kwartaal stuur je een overzicht van de af- en bijschrijvingen van je zakelijke rekening. 
Elk jaar stuur je een definitieve jaarrekening op.

Zakelijke Lening
• Investeringen financieren
• Geschikt voor een eenmalige grote uitgave 
• Bijv. aanschaf machine/auto’s , website bouwen, marketing, 

software, uitbreiding ed. 
• Vaste looptijd tot maximaal 5 jaar
• Aflossing in maandelijkse, gelijke delen 
• Vroegtijdig aflossen zonder kosten

Met een zakelijke lening ontvang je in één keer een bedrag. 
Het geld dat je leent, betaal je in meerdere maandelijkse termijnen
(3 tot 60 maanden) aan ons terug. 
Op deze manier wordt je schuld steeds kleiner. 
Afgelost geld kun je niet weer opnieuw opnemen.

Voordelen

• Elke maand een vast bedrag aan 
aflossing, aan het einde van de looptijd 
is de lening volledig afgelost

• De rente staat vast

• Kosteloos vervroegd aflossen

Nadelen

• Eenmaal afgeloste bedragen kunnen 
niet meer opgenomen worden

• Je betaalt per maand naast rente 
ook een bedrag aan aflossingen
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Wat
betaal ik

Kosten van een zakelijk lening

Rente
Rentepercentage staat gedurende de 
looptijd vast

Eenmalige afsluitkosten
1% van de lening

Aflossing
Je betaalt maandelijks aflossing en rente 

Aflosvorm
Lineair (het bedrag dat je aflost is elke 
maand even hoog)

Kredietwaardigheid
Kredietwaardigheidsprofiel van je bedrijf, 
het leendoel en de looptijd van de lening 
bepalen het rentepercentage

Extra aflossen
Kosteloos

Meer weten over de voorwaarden?
new10.com/docs/algemene-voorwaarden.pdf

Welke zekerheden vraagt New10?

Pandrecht
Met het pandrecht geeft je bedrijf goederen in 
onderpand aan ons. Dit betekent dat wij deze 
goederen mogen verkopen als je je schulden 
aan ons niet kunt betalen. Bijvoorbeeld je voor-
raad, inventaris en vorderingen op debiteuren. 
Dit gebeurt door ondertekening en registratie 
van een of meer pandaktes.

Ben je een eenmanszaak, VOF of maatschap? 
Als eigenaar van een eenmanszaak, vof of 
maatschap ben je persoonlijk aansprakelijk 
voor het volledige leenbedrag. Als het bedrijf 
niet meer kan betalen, moet de eigenaar de 
resterende schuld van zijn privévermogen 
aflossen. 

Ben je een BV?
Dan sta je persoonlijk borg voor 25% van 
het totale leenbedrag met een minimum 
van EUR 5.000.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd 
kan betalen? 

Je betaalt maandelijks rente en aflossing via 
een automatische incasso. Lukt dit niet, 
bijvoorbeeld omdat het saldo op de rekening 
te laag is? Dan proberen we het een aantal 
dagen later opnieuw. We nemen per e-mail en 
telefoon contact met je op met een herinnering. 
Dit doen we ook als we geen financiële 
gegevens van je hebben ontvangen.
Als je betalingsachterstand na 30 kalenderda-
gen groter is dan 1 maandtermijn, brengen we 
extra kosten in rekening. Deze kosten bedragen 
0,5% van het totale leenbedrag. 
We blijven per e-mail en telefoon contact 
met je zoeken om de gemiste betaling alsnog 
te ontvangen.
Als je betalingsachterstand groter is dan 90 
dagen, dan dragen wij je vordering over naar 
Flanderijn Incassobureau.


