NIEUWSBRIEF BANKEN EN DE CORONACRISIS
Gisteren hebben de 5 grote Nederlandse banken bekend gemaakt dat zij bedrijven met een krediet
tot 2,5 miljoen euro tegemoet komen in deze economisch zware tijden. Bedrijven die in de kern
gezond zijn, krijgen zes maanden uitstel van aflossing van hun lopende leningen.
Het gaat hierbij om de ABN AMRO Bank, Rabobank, ING Bank, Volksbank en de Triodos bank. Zij gaan
allen anders om met deze maatregel:
ABN AMRO Bank
Klanten van de ABN AMRO Bank krijgen automatisch uitstel van betalingen voor rente en aflossingen
van hun leningen. Als zijn dit uitstel niet willen, dienen zij dit voor 31 maart door te geven aan de
bank via de volgende website:
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen.html
Rabobank
Klanten van de Rabobank dienen zich aan te melden voor uitstel van aflossing van hun leningen. Je
kunt een verzoek indienen via deze link:
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/uitstel-aflossingsverplichtingen/.
Vermeld hierbij het nummer van de lening(en) waarvoor je uitstel wilt aanvragen. Vervolgens neemt
de bank contact op om het verzoek te bespreken. Belangrijk om te weten: De bank vraagt altijd om
te onderzoeken of je gebruik kunt maken van overheidsmaatregelen, zoals het uitstellen van
belastingen en het aanvragen van werktijdverkorting.
ING Bank
Klanten van de ING Bank dienen zich aan te melden voor uitstel van aflossing van hun leningen. Je
kunt je verzoek indienen op Mijn ING Zakelijk:
https://mijnzakelijk.ing.nl/login/?eai=true&Target=https://mijnzakelijk.ing.nl%2Fzakelijk%2Ffinancier
en%2Faanvragen-hulp-bij-uw-financiering.
De ING bank zal dan contact opnemen om het verzoek te bespreken.
Volksbank (Regio Bank / SNS Bank)
Klanten van de Regio Bank dienen contact op te nemen met hun Zelfstandig Adviseur om het verzoek
tot uitstel te bespreken. Klanten van de SNS Bank dienen contact op te nemen met de SNS bank om
het verzoek in te dienen.
Triodos Bank
Klanten van de Triodos Bank dienen nog even geduld te hebben. De bank is bezig om de regeling in
detail uit te werken. Houd hiervoor de website in de gaten: https://www.triodos.nl/covid-19.
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Qredits
Eerder deze week werd al een regeling bekend voor klanten van Qredits. Voor de volledigheid volgt
hieronder de regeling:
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende
ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers
in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits
stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de
coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de
rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor
deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
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