Handleiding bij het aanvragen van een Klein Krediet Corona bij Triodos Bank
Als je van de regeling Klein Krediet Corona bij Triodos Bank gebruik wilt maken, vragen we je
hiervoor gegevens in te vullen in een speciale online portal.
In deze handleiding vind je meer informatie over de benodigde documenten en gegevens die
tijdens het aanvraagproces aan je gevraagd worden. Zo ben je goed voorbereid om je aanvraag
met de juiste gegevens in te vullen.
Je krijgt een toelichting bij de volgende onderwerpen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Uploaden documenten
Maatschappelijke impact
Doel van de investering
Reeds genomen maatregelen
Gewenst krediet
Balans en resultatenrekening
Lopende financieringen
Huidige aflossingsverplichtingen

Belangrijk: Lees voordat je het Klein Krediet Corona aanvraagt eerst alle informatie en
voorwaarden op www.triodos.nl/kleincoronakrediet

Uploaden documenten
Je dient de volgende documenten te uploaden. Verzamel deze documenten zoveel mogelijk
vooraf zodat je ze beschikbaar hebt tijdens de aanvraag.
➢

Gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel van uw onderneming niet ouder dan 3
maanden.

Je kunt een digitaal gewaarmerkt uittreksel downloaden via de website van de Kamer van
Koophandel: https://www.kvk.nl/producten-bestellen/bedrijfsproducten-bestellen/uittreksels/digitaalgewaarmerkt-uittreksel/

➢

Legitimatiebewij(s)(zen)

Eenmanszaak
Als je een lening aanvraagt voor een eenmanszaak volstaat het uploaden van een kopie van
je eigen legitimatiebewijs. In geval van een identiteitskaart dien je zowel een scan van de
voorkant als de achterkant van je identiteitskaart te uploaden.
Vennootschap onder firma of maatschap
Doe je een aanvraag voor een vennootschap onder firma (VOF) of maatschap (Mts), dan
dien je de scans van de legitimatiebewijzen van alle vennoten en maten die op het uittreksel
KvK vermeld staan te uploaden. Zijn er vennoten of maten gehuwd of hebben zij een
geregistreerd partnerschap? Dan is het noodzakelijk ook de scans van de
legitimatiebewijzen van iedere echtgenoot en/of geregistreerd partner te uploaden. Zij
moeten namelijk op grond van de wet toestemming verlenen voor het aangaan van de
kredietovereenkomst. Daarom vragen we ze de kredietovereenkomst mede te ondertekenen.
Maak een scan van elk legitimatiebewijs en zorg dat je deze bij de hand hebt. In geval van

een identiteitskaart dien je zowel een scan van de voorkant als de achterkant van de
identiteitskaart te uploaden.
Let op! Bij het uploaden van de documenten in de online portal zie je drie onderdelen waar je
bestanden kunt toevoegen.
Bij het eerste onderdeel wordt gevraagd het uittreksel KvK te uploaden.
Bij het tweede onderdeel wordt gevraagd de legitimatiebewijzen van de ondernemers en
vertegenwoordigers te uploaden. Hier kun je echter maar één bestand uploaden. Hier kun je
dus een scan van het legitimatiebewijs van één van de vennoten of maten uploaden. In geval
van een identiteitskaart kan de scan van de voorkant van de identiteitskaart hier geüpload
worden. De scan van de achterkant van de identiteitskaart kun je dan onder Extra bestanden
uploaden. De scans van de legitimatiebewijzen van de overige vennoten of maten en de
scans van de legitimatiebewijzen van de eventuele echtgeno(o)t(en) en geregistreerd
partner(s) van de vennoten of maten kun je ook onder Extra bestanden uploaden.
Hoewel achter Extra bestanden staat dat deze niet verplicht zijn, is het absoluut noodzakelijk
dat je alle scans van de legitimatiebewijzen (in geval van identiteitskaart de voor- en
achterzijde) upload.

Maatschappelijke impact
Triodos Bank financiert alleen bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan onze
maatschappij. In het aanvraagproces vragen we u een duidelijke, korte beschrijving te geven van
de wijze waarop u met uw onderneming maatschappelijke impact creëert.

Doel van de investering
Je gaat een aanvraag doen voor het Klein Krediet Corona. Kies daarom bij de vraag naar het
doel van de investering voor : “Liquiditeitstekort door coronacrisis”.
Let op: kies je hier een ander doel, dan start je de aanvraag voor een reguliere lening.

Reeds genomen maatregelen
Natuurlijk heb je zelf als ondernemer al actie ondernomen om de nadelige gevolgen van deze
crisis te beperken. De overheid heeft hiervoor meerdere maatregelen getroffen waarop je wellicht
een beroep hebt gedaan. Bijvoorbeeld:
o Het vragen van uitstel van belastingbetalingen, aflossingen en crediteurenbetalingen;
o Het aanvragen van de NOW-regeling (deeltijd-WW) voor personeel;
o Het aanvragen van de TOGS-regeling (tegemoetkoming Ondernemers Getroffen
Sectoren Covid-19);
o Het aanvragen van de TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige
ondernemers).
Of, misschien heb je alternatieve manieren gevonden om je omzet te genereren. Of heb je met
crediteuren afspraken kunnen maken over latere betaling.
Geef bij deze vraag in het aanvraagproces een korte opsomming van alle maatregelen die je zelf
hebt genomen.

Hoogte van het gewenst krediet
Hoeveel geld heb je nodig? Het zal niet eenvoudig zijn om een goed antwoord op deze vraag te
vinden. Dat is o.a. afhankelijk van de mate waarin je bedrijfsvoering beperkt wordt door de
coronacrisis. Maar ook van je vaste, doorlopende kosten en je levensonderhoud. Net zoals de
vraag hoe lang de beperkende maatregelen nog gaan duren.
Om je te helpen bij het maken van een inschatting vindt je op www.triodos.nl/kleincoronakrediet
een link naar een liquiditeitsbegroting die je kunt invullen. (Deze begroting hoef je overigens niet
mee te sturen bij je aanvraag).

Balans en Resultatenrekening
➢ Jaarcijfers
Wij vragen je in de aanvraagportal een aantal cijfers vanuit de jaarcijfers van je bedrijf in te
vullen. Hou hiervoor de jaarcijfers bij de hand:
o Indien mogelijke de jaarcijfers 2019. Dit kunnen zowel de definitieve-,als de voorlopige
jaarcijfers zijn.
o Definitieve jaarcijfers 2018
o Heb je nog geen jaarcijfers 2019 beschikbaar?
o Houd dan de definitieve jaarcijfers van 2018 en 2017 bij de hand.
➢ Balans en resultaten rekening
Je dient een aantal cijfers in te vullen vanuit de balans en resultatenrekening. In de tabel
hieronder zie je welke cijfers dat zijn.
Tip: Vraag je accountant, boekhouder of financieel adviseur om deze gegevens voor je te
verzamelen.
Vul met deze cijfers onderstaand overzicht in, dan heb je alle benodigde cijfers bij de hand
tijdens je aanvraag
Wij vragen de volgende gegevens:

Balans
Bedragen in €
Jaar

Oudste
(2018 of 2017)

Jongste
(2019 of 2018)

Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen
Balanstotaal (deze hoef je niet te vullen, die berekenen wij voor je)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen lang (>1jaar)
Vreemd vermogen kort (<1jaar)
Balanstotaal (deze hoef je niet te vullen, die berekenen wij voor je)

€
€
€
xxxxxxxxxxxx
€
€
€
xxxxxxxxxxxx

€
€
€
xxxxxxxxxxxx
€
€
€
xxxxxxxxxxxx

Resultatenrekening
Jaar

Oudste
(2018 of 2017)

Jongste
(2019 of 2018)

Omzet
Inkopen (kostprijs van de omzet)
Brutowinst (deze hoef niet te vullen, die berekenen wij voor je)
Bedrijfskosten (excl. afschrijvingen, wij willen de afschrijvingen graag

€
€
xxxxxxxxxxxx
€

€
€
xxxxxxxxxxxx
€

€
xxxxxxxxxxxx

€
xxxxxxxxxxxx

separaat vermeld zien. De overige kosten mag je samen tellen)

Afschrijvingen
Winst (deze hoef je niet in te vullen, die berekenen wij voor je door de
bedragen van de Bedrijfskosten (excl afschrijvingen) en de afschrijvingen van de
brutowinst af te trekken.

Lopende financieringen
Bij deze vraag gaat het over leningen, financial lease en of kredieten in rekening-courant die je in
je bedrijf hebt. We vragen je deze te specificeren door te vermelden:
o Wat voor soort financiering is het?
o Wie heeft deze financiering verstrekt?
o Hoe hoog is de schuld die je nog hebt?
o Hoeveel aflossing betaal je per maand/kwartaal of jaar?
o Hoe hoog is het rentepercentage wat u betaalt?

Huidige aflossingsverplichtingen per jaar
In de vorige vraag heb je mogelijk lopende zakelijke financieringen gespecificeerd. Bij deze vraag
vul je het bedrag in van alle aflossingsverplichtingen bij elkaar opgeteld. Het gaat om het bedrag
wat je per jaar moet aflossen op de lopende financieringen.

We hopen dat deze toelichting je helpt bij het volledig en goed invullen van het aanvraagproces.
Veel succes.

