
Toelichting op de ‘Precontractuele Informatie’ 

Conform de Wet op het Financieel Toezicht zijn wij verplicht u ‘Precontractuele informatie’ te 
verstrekken als u een krediet bij ons afsluit. Enkele begrippen lichten wij daarom hier voor u toe.  

Doorlopend krediet 

Wanneer u bij ons bestelt, kunt er voor kiezen om de rekening in maandelijkse termijnen te betalen. U 
sluit dan een doorlopend krediet af. Dit is een lening die zo lang kan doorlopen als u zelf wilt. Het 
maandbedrag en het aantal maanden waarbinnen u de lening afbetaalt, zijn variabel en hangen af van 
de hoogte van het openstaande saldo.    

Kredietlimiet 

Wanneer u voor de eerste keer in maandtermijnen gaat betalen, wordt op basis van uw persoonlijke 
situatie een kredietlimiet vastgesteld. U kunt binnen deze limiet vrij kopen. Wilt u een hogere limiet?  
Dan bekijken we met behulp van een kredietwaardigheidstoetsing eerst uw persoonlijke situatie nog 
een keer en bepalen daarna of we uw krediet kunnen verhogen. Op basis van de nieuwe gegevens 
over uw persoonlijke situatie kan uw limiet ook naar beneden bijgesteld worden. 

Vergoeding 

Over het bedrag dat u nog aan ons moet betalen, rekenen we een vergoeding in de vorm van rente 
(debetrentevoet). De hoogte van de rente en de totale rente die u in een jaar betaalt, zijn afhankelijk 
van het openstaande bedrag.  

Vervroegde aflossing  

Als u uw aankoop in maandtermijnen wilt betalen, spreken we een minimum bedrag af dat u elke 
maand voldoet. Het is echter ook mogelijk om méér te betalen dan dit vaste maandbedrag. U kunt zo 
vervroegd een deel of het geheel van het openstaande saldo voldoen, waardoor het saldo nul wordt 
en de lening dus volledig is afgelost. U betaalt dan minder rente. Voor vervroegd aflossen berekenen 
we geen extra kosten. 

Niet (tijdig) betalen 

Als u uw aankopen in maandtermijnen wilt betalen, gaan we er vanuit dat u elke maand aan uw 
betaalverplichting voldoet. Een betalingsachterstand van drie maanden of meer moeten we verplicht 
melden bij het BKR (Bureau Kredietregistratie). Deze melding kan het moeilijker maken om bij ons en 
andere kredietverstrekkers een lening te krijgen.   


