
DE KLIMOP-LENING

Voedingsbodem 
voor groei



DE KLIMOP-LENING

Zuurstof  
voor uw 
plannen 

De KlimOp-lening van LRM is een  

achtergestelde lening zonder waarborgen 

van 50.000 tot 250.000 euro, voor kleine 

ondernemingen met een beloftevol project.  

De lening kent een looptijd van 7 jaar, inclusief 

een periode van maximaal 2 jaar die vrij is van 

kapitaalsaflossingen. De KlimOp-lening heeft een 

aantrekkelijke rentevoet van 4% en is vrij van 

waarborgen.

Slaagt u erin om 5 nieuwe arbeidsplaatsen te 

creëren, dan krijgt u bovendien een “jobkorting” 

van 1% op uw rentevoet vanaf het jaar dat die 

doelstelling gehaald wordt. Bankiers beschouwen  

de achtergestelde lening als quasi-eigen vermogen.  

Ze vormt dus een ideale hefboom voor extra 

bankfinanciering. Zuurstof voor uw plannen!

Kleine  
ondernemingen

Om in aanmerking te komen voor een KlimOp-lening beschikt u over een goed plan met toekomstvisie. 

Het ondernemingsplan wordt onder meer getoetst op haar relevantie voor de Limburgse economie, de kwaliteit van het 

management, de tewerkstelling en de terugbetalingscapaciteit. De KlimOp-lening is voorbehouden voor ondernemingen 

met minder dan 50 personeelsleden en een omzet of balanstotaal lager dan 10 miljoen euro.

Kleine onderneming
< 50 werknemers
Omzet of balanstotaal < 10 miljoen euro

Bedrag van de lening Minimaal 50.000 en maximaal 250.000 euro

Vaste looptijd 7 jaar - tot 2 jaar vrij van kapitaalsaflossingen

Vaste rentevoet
4%
3% vanaf 5 FTE

Waarborgen Geen

Voor bijkomende vragen kunnen 

ondernemers ook steeds terecht bij LRM 

op +32 11 24 68 15  

of via klimop@lrm.be.

Vragen?

DE KLIMOP-LENING - TECHNISCH

Vlot aan 
te vragen 

Interesse? Vraag uw KlimOp-lening vandaag nog 

aan. In tegenstelling tot een kapitaalsparticipatie 

zullen de KlimOp-dossiers een vereenvoudigde 

evaluatieprocedure doorlopen. Alle informatie en 

een toelichting rond de aanvraagprocedure is terug 

te vinden op www.lrm.be. Meer informatie is ook 

verkrijgbaar bij Agentschap Ondernemen of bij de 

Limburgse afdelingen van de werkgeversorganisaties 

Unizo, Voka en VKW.



DE PLUS-LENING

De Plus-lening richt zich zowel tot kleine als tot middelgrote ondernemingen 

met minder dan 250 medewerkers en een omzet of balanstotaal van maximaal 

50 miljoen euro.  Het bedrag van de lening bedraagt max. 600.000 euro met 

een vaste rentevoet van 6%. In combinatie met een KlimOp-lening bedraagt 

het maximum van de Plus-lening 350.000 euro. Ook de Plus-lening kent een 

looptijd van 7 jaar met een vrijstelling van terugbetaling van maximaal 2 jaar.

LRM is een impactgedreven investeringsmaatschappij met een gecombineerd aanbod van risicokapitaal 

en infrastructuur voor ieder Limburgs bedrijf. LRM staat open voor alle sectoren en bedrijven, van starter 

over groeiende KMO tot grote onderneming. De activiteiten van LRM dragen bij tot duurzame jobcreatie 

in Limburg. De KlimOp-lening geldt als instapproduct. Maar ook als u meer dan 250.000 euro nodig hebt 

of uw bedrijf het statuut van kleine onderneming ontgroeid is, biedt LRM mogelijkheden.

Kapitaalsparticipatie
LRM kan ook participeren in het kapitaal van uw 

onderneming. Wordt LRM effectief aandeelhouder? 

Dan streven we altijd een minderheidsbelang na. 

De gemiddelde investeringshorizon situeert zich 

tussen de 5 en 10 jaar. Ook (familiale) overnames 

en management buy-outs zijn mogelijk.

Infrastructuur

Bedrijven hebben behoefte aan ruimte om te 

ondernemen en te groeien. Daarom ontwikkelt LRM 

KMO-zones, bedrijventerreinen en -campussen. 

Daarvoor wordt samengewerkt met lokale partners. 

Voor de Limburgse speerpuntsectoren bouwt 

LRM mee aan een netwerk van sectorspecifieke 

incubatoren die jonge start-ups voorzien in hun 

infrastructuurnoden. 

De combinatie van risicokapitaal en infrastructuur 

(verstrengeld aanbod) zorgt voor het onderscheidend 

vermogen van LRM.

LRM NV Corda Campus
Kempische steenweg

311 bus 4.01
B-3500 Hasselt

+32 11 24 68 01
info@lrm.be www.lrm.be


