CREDENDO BIEDT RECHTSTREEKSE FINANCIERING AAN IN
DE VORM VAN EEN KOPERSKREDIET VOOR BUITENLANDSE
KOPERS VAN BELGISCHE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN.

KOPERSKREDIET CREDENDO

Wat is een koperskrediet Credendo?
Als noch de exporteur, noch de bank het exportcontract wil
financieren door betalingsuitstel toe te kennen, kan de exporteur
een beroep doen op Credendo. Die kent de koper dan een
koperskrediet toe om het exportcontract te financieren. Dit
krediet noemen we het ‘koperskrediet Credendo’. Het biedt de
exporteur een concurrentievoordeel. Hij kan immers contant
betaald worden door Credendo naargelang de uitvoering van het
exportcontract.
De voorwaarden van het koperskrediet Credendo zijn eenvoudig
en staan in een gestandaardiseerde kredietovereenkomst. Het
krediet wordt toegekend in EUR of in USD, het gaat tot maximaal
85% van het contractbedrag van het exportcontract, en het heeft
een vaste interestvoet. Dit krediet wordt terugbetaald in gelijke
driemaandelijkse schijven.
Wat biedt Credendo voor de exporteur?
Credendo biedt een oplossing waarmee de exporteur elk risico
op niet-betaling kan uitsluiten.
In het geval van een koperskrediet Credendo wordt de exporteur
rechtstreeks betaald door Credendo zodra hij aan al zijn
verplichtingen onder het exportcontract heeft voldaan.
In de gesprekken met de koper over de financiering neemt
Credendo de plaats van de exporteur in, maar de exporteur wordt
wel geacht Credendo bij te staan en te ondersteunen.
De exporteur kan zich bovendien verzekeren tegen het
resiliatierisico (zie productfiches ‘Verzekering leverancierskrediet’,
‘Verzekering koperskrediet’ en ‘Verzekering contantzaken’).

Wat biedt Credendo voor de koper?
De koper kan een financiering krijgen van Credendo om
Belgische goederen en/of diensten aan te kopen. Credendo
is een solide en betrouwbare kredietverstrekker en geniet de
garantie van de Belgische staat.
Credendo kan de koper een krediet toestaan voor maximaal 85%
van het commercieel contract.
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Wie kan een beroep doen op dit krediet?
Elke buitenlandse koper die Belgische goederen en/of diensten
wil aankopen, kan een beroep doen op dit Credendo-krediet,
onder bepaalde OESO-voorwaarden.
Onder welke voorwaarden kent Credendo een
koperskrediet toe?
Credendo kan een koperskrediet toekennen voor elk
exportcontract van kapitaalgoederen en diensten, voor bedragen
van 2 tot 8 miljoen EUR met een looptijd tussen 2 en 5 jaar.
Hoeveel kost een koperskrediet Credendo?
De kredietrente is afhankelijk van de solvabiliteit van de koper,
van het land van bestemming en van de looptijd van de transactie,
en dekt de volledige financieringskosten voor de koper.
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Een Mexicaans
voedingsmiddelenbedrijf wil een afvul- en
verpakkingslijn bestellen bij een Belgische
onderneming. Het gaat
om een investering van
3,8 miljoen USD. Het
blijkt erg moeilijk voor
de Mexicaanse koper
om een financiering te
verkrijgen bij een lokale
bank.

3,8 MILJOEN USD

De exporteur stelt een
koperskrediet Credendo
voor.
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1. Vóór het contract
Een exporteur kan op elk moment tijdens de uitwerking van zijn
exportproject bij Credendo aankloppen voor informatie, premieindicaties en financieringsmogelijkheden.
2. Verzekeringsaanvraag bij Credendo
De exporteur licht Credendo in over zijn exportcontract terwijl de
onderhandelingen met de koper lopen, en bezorgt de nodige
informatie over de koper om hem een krediet te kunnen aanbieden.
De exporteur vult een verzekeringsaanvraagformulier in.
3. Kredietaanvraag koper
De koper dient een kredietaanvraag in bij Credendo en bezorgt
de nodige informatie om dit krediet te kunnen voorbereiden.
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Credendo kent de koper een krediet
toe. Het totaalbedrag van het krediet
wordt overgemaakt aan de
exporteur zodra die aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan.
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Neem gerust contact op met Credendo voor een gratis schatting
van de kredietrente voor een bepaalde transactie.
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Meer informatie
E solutions@credendo.com
T +32 2 788 89 37
www.credendo.com
Credendo verwijst naar Credendo – Export Credit Agency, de Belgische openbare
kredietverzekeringsmaatschappij die werd opgericht in 1939. De maatschappij geniet
staatsgarantie en beschikt over een AA-rating van S&P Global.

7- 8 

4. Verzekeringsbelofte
Na analyse neemt Credendo een beslissing en bevestigt ze dat
het mogelijk is om de koper een krediet toe te kennen door middel
van een bilaterale kredietovereenkomst. Credendo verstrekt een
verzekeringsbelofte aan de exporteur en een kredietbelofte aan
de koper. Beide beloften blijven zes maanden geldig.
5. Ondertekening van de contractuele documenten
De exporteur ondertekent een exportcontract met de koper, en de
verzekeringspolis met Credendo, en betaalt de premie. De koper
ondertekent een exportcontract met de exporteur (wat inhoudt dat
hij een voorschot van 15% van het contractbedrag betaalt aan de
exporteur), en de kredietovereenkomst met Credendo.
6. Levering van goederen en diensten
De exporteur bezorgt de nodige leveringsdocumenten aan
Credendo, die op haar beurt controleert of aan alle voorwaarden
van de kredietovereenkomst werd voldaan. Credendo maakt
vervolgens het volledige bedrag van het krediet over aan de
exporteur en bevestigt deze betaling aan de koper. Tegelijkertijd
ontvangt de koper van Credendo het aflossingsschema van het
krediet.
7. Terugbetaling van het krediet
Het krediet wordt terugbetaald in driemaandelijkse gelijke
schijven over een periode van maximaal vijf jaar.
8. Schadevergoeding
Credendo draagt dus het risico als het krediet niet terugbetaald
wordt.
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