
Een onderneming van de KBC-groep

Vragen? Neem contact met Bolero Crowdfunding!
Xavier de Troostembergh: +32 2 429 39 34
Kristien De Smedt: +32 2 429 00 73
Peter De Bruyne: +32 2 429 00 28
info@bolerocrowdfunding.be - 02 429 00 32

www.bolero-crowdfunding.be

Crowdlending:  
(achtergestelde) obligatielening

Doelgroep?
•  Lokale ondernemingen / KMO’s /  

snelle groeiers

•  Min. 2 jaar historiek (niet geschikt 
voor starters!)

•  Onder volgende bedrijfsvorm:  
NV, CV of BV

> Terugbetalingscapaciteit vereist
>  Max. PD/EDF 7  

(o.b.v. recente cijfers)
>  Geen negatieve elementen /  

early warnings

In welke omstandigheden?
•  Achtergestelde leningen kunnen beschouwd worden als  

een uitbreiding van het eigen vermogen. 

•  Kan aanvulling zijn bij een tekort aan eigen inbreng / waarborgen 

•  Aanvulling bij klassieke bankfinanciering indien volledig project niet via kredieten kan 
worden gefinancierd 

•  Vb: Financiering snelle groei, werkkapitaal, investering, overname, vastgoed, etc

• Bolero Crowdfunding heeft meer dan 41.000 leden en bereikt meer dan 100.000 
  potentiële investeerders. Crowdfunding wordt vaak ook gebruikt voor meer 
  visibiliteit; als marketingtool /community building

Hoe snel kan dit gaan?
• Aanvraag indienen

•  Screening comité < 1 week

•  Invullen businessplan op platform 
door ondernemer (max. termijn 1 
maand)

•  Campagne live 

>  Merk op: indien er ook KBC-
krediet wordt gegeven moet de 
kredietbeslissing genomen zijn vóór 
lancering crowdlending

Documenten nodig  
voor selectie?

•  Interne jaarrekeningen van 2 laatste 
boekjaren

•  Prognose voor huidig boekjaar 
en komende jaren (waaruit 
terugbetalingscapaciteit blijkt)

•  Beknopt business plan

Kenmerken obligatielening?
•  (Achtergestelde) obligatielening

•  Min. €200.000 – max. €5.000.000

•  Ongewaarborgd

•  Duurtijd van max. 5 jaar

•  Interest tussen 5% en 8% te betalen 
aan investeerders

•  Terugbetaling: maandelijks /
trimestrieel / jaarlijks / bullet

Kosten voor de klant
•  Indien succesvolle campagne:  

succes fee tussen 4,5% en 6% op  
opgehaald bedrag

• Succes fee omvat:

> Gebruik platform

> Mailingcampagne

> KYC checks investeerders

> Begeleiding van het dossier

Extra info
•  Ideale co-financiering partner: 

combinatie met bank financiering, 
PMV co-financiering, etc.

•  Voor bedrijven <4 jaar oud:  
Tax shelter (vrijstelling van roerende 
voorheffing op interest). Meer info op 
bolero-crowdfunding.be/meer-weten
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