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In het eerte half jaar van 2019 heeft Qredit voor een
totaaledrag van 53 miljoen euro aan zakelijke kredieten aan het
kleinedrijf vertrekt, 55 procent meer dan vorig jaar.
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Hiermee werden volgen Qredit meer dan tweeduizend tartende en
etaande ondernemer geholpen. In vergelijking met de eerte ze
maanden van 2018 teeg het aantal vertrekkingen voor een
microkrediet (kredieten tot 50 duizend euro) in 2019 met 31 procent
naar 1.375. Het aantal mk-kredieten van 50 duizend tot en met 250
duizend euro teeg met 47 procent, naar 85 kredieten. Met name in
vatgoed financieringen i een utantiële toename te zien.
Ook vertrekking van flexiel krediet, een doorlopend krediet tot 25
duizend euro voor met name etaande ondernemer ter
financiering van het werkkapitaal, groeide met 17 procent. 556
ondernemer maakten hier geruik van.
Qredit vertrekt kredieten in vrijwel elke ranche in het mk. De
meete kredieten worden vertrekt in de ectoren detailhandel,
zakelijke dientverlening, ouw, zorg en verzorging, en horeca.
Qredit i een initiatief van ING, Triodo, Raoank, het miniterie
van conomiche Zaken en Klimaat en de uropee
Inveteringank.
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