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Lening bij Qredits 

 

Heb je voor je bedrijf een lening lopen bij Qredits? Neem dan contact op met hen. Zij bieden 

namelijk uitstel van aflossing voor 6 maanden. Extra: tijdens deze periode wordt de rente 

ook nog verlaagd naar 2%. 

 

Zie voor meer informatie:  

https://ondernemersplein.kvk.nl/microkrediet/ 

 

 

Geld lenen bij banken 

 

Is er behoefte aan krediet en te weinig onderpand? De overheid wil meehelpen het 

onderpand te vergroten met behulp van de BMKB-regeling. 

 

Met dit borgstellingskrediet staat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een 

deel garant. De aanvraag moet worden gedaan bij de bank waar je bankiert. 

 

Zie voor meer informatie: 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb 

 

 

Privé hypotheek 

 

Maak je je zorgen dat je de hypotheek van je woning niet kunt betalen? 

Bij de meeste banken kun je een aanvraag doen voor uitstel van betaling van de 

verschuldigde hypotheektermijn. 

 

Contact:  

Neem hiervoor contact op met je hypotheekverstrekker. 
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Pensioenfonds 

 

Gisteren heeft het Pensioenfonds Kappers laten weten dat er voor hen helaas nog geen 

mogelijkheden zijn om werkgevers extra financieel tegemoet te komen. 

 

Wél geven zij aan dat als er betalingsproblemen zijn er een betalingsregeling kan worden 

getroffen én dat als een factuur automatisch wordt afgeschreven je deze kunt laten 

terugboeken. 

 

Kijk hier voor meer informatie:  

https://www.pensioenkappers.nl/betalingsregeling-treffen-voor-de-premiefactuur/ 

 

 

Anko Verzekeringsdienst 

 

Heb je een verzekering via ANKO verzekeringsdienst? Dan kun je ook hier terecht. 

Zij verlengen de betalingstermijn naar 90 dagen. Ook bieden zij de mogelijkheid dat als je de 

premie per jaar betaald, je dit kosteloos om kan zetten naar betaling per maand, kwartaal of 

halfjaar. 

 

Wil je dit, neem dan contact op met de ANKO Verzekeringsdienst: 

https://www.ankoverzekeringsdienst.nl/ 

 

 

https://www.pensioenkappers.nl/betalingsregeling-treffen-voor-de-premiefactuur/
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