De producten van cetelem
Cetelem begeleidt je bij de financiering van je projecten. Daarom willen wij je ook zo goed mogelijk informeren, zodat je kunt
beslissen met volledige kennis van zaken. Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt om onze twee financieringsoplossingen
te vergelijken en je keuze te maken.

CETELEM KREDIETOPENING

LENING OP AFBETALING

Bedrag

Bedrag

 Financiële reserve van maximaal € 5.000¹

M
 aandelijkse aflossing

 5
 ,6% van het opgenomen bedrag met een minimum van € 25 en de
mogelijkheid om bijkomende stortingen uit te voeren. Naarmate je
meer aflost, wordt je reserve weer opgebouwd.

L
 ooptijd

	
Onbepaald, maar met een nulstellingsdatum* die nageleefd moet worden.
Elke partij heeft het recht het krediet op te zeggen bij een ter post
aangetekende brief of middels een door partijen aanvaarde andere drager,
met een opzeggingstermijn van 1 maand voor de consument en 2 maanden
voor de kredietgever.
Bedrag van de
kredietopening
€ 1.250
€ 2.000
€ 3.000
€ 4.000
€ 5.000
*

Looptijd tot
nulstelling
31 maanden
37 maanden
42 maanden
46 maanden
49 maanden

W
 ettelijke maximale JKP
 e wettelijke maximale JKP op datum van XX:XX:XXXX zijn de volgende (zie
D
kader hieronder). Om de zes maanden kunnen de referentie-indexen wijzigen
en worden deze gepubliceerd onder de vorm van een bericht in het Belgisch
Staatsblad. De nieuwe wettelijke maximale JKP treden in werking op de eerste dag
van de tweede maand volgend op de maand waarin deze werden gepubliceerd.
financieringshuur
11,50%
8,50%
8,00%

Voornaamste kenmerken
		

L
 ooptijd

 epaald op 3, 6, 12, 18, 24 maanden of langer met inachtneming van
B
de door de wet vastgestelde maximale looptijd en op basis van het
geleende bedrag.
Gefinancierd bedrag

Maximale wettelijke
looptijd

€ 200 tot € 500
Meer dan € 500 tot € 2.500
Meer dan € 2.500 tot € 3.700
Meer dan € 3.700 tot € 5.000

18 maanden
24 maanden
30 maanden
36 maanden

 e wettelijke maximale JKP op datum van XX:XX:XXXX zijn de volgende
D
(zie kader hieronder). Om de zes maanden kunnen de referentieindexen wijzigen en worden deze gepubliceerd onder de vorm van een
bericht in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe wettelijke maximale JKP
treden in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op
de maand waarin deze werden gepubliceerd.

Flexibele terugbetaling

		
Maandelijkse aflossing naar keuze (min. 5,6% van het uitstaand
saldo met een minimum van € 25). Bijkomende stortingen zijn op
ieder moment mogelijk.

		

Overschrijving van je beschikbare reserve

		

Domiciliëring

		

Beveiligde persoonlijke webruimte

		

Maandelijks rekeninguittreksel (E-Billing)

		Binnen de limiet van de beschikbare reserve.

Wettelijke maximale JKP
Kredietopeningen
met kaart zonder kaart
17,50%
13,50%
9,50%

Kredietbedrag Leningen/verkopen
op afbetaling
< = € 1.250
> € 1.250
tot € 5.000
> € 5.000

financieringshuur
11,50%

12,50%

11,50%

8,50%

8,50%

10,00%

10,50%

8,50%

8,00%

Voornaamste kenmerken
		Vaste terugbetaling
		Vaste maandelijkse afbetaling

naargelang de looptijd en het
geleend bedrag. Het totaal terug te betalen bedrag is vanaf het
begin bekend.

Flexibel hergebruik

		
Voor een transactie op krediet - binnen de limiet van de
beschikbare reserve - is het niet nodig een nieuw contract te
tekenen of bewijsstukken te leveren bij elke geldopname.

		

M
 aandelijkse aflossing

Vast tijdens de hele looptijd van de financiering.

W
 ettelijke maximale JKP

Datum waarop het totale verschuldigde bedrag moet zijn betaald.

Wettelijke maximale JKP
Kredietopeningen
Kredietbedrag Leningen/verkopen
op afbetaling
met kaart zonder kaart
< = € 1.250
17,50%
13,50%
9,50%
> € 1.250
12,50%
11,50%
8,50%
tot € 5.000
> € 5.000
10,00%
10,50%
8,50%

G
 efinancierd bedrag¹ = aankoopbedrag – voorschot (facultatief). Het
geleend bedrag zal volledig en rechtstreeks gebruikt worden voor de
financiering van de gewenste aankoop.

		

Exact het gewenste budget

		Dankzij een lening op afbetaling beschik je over exact het budget
dat je vraagt en zijn er dus geen bindende overschotten.

		

Domiciliëring

	
De maandelijkse aflossing kan rechtstreeks worden afgehouden
van je bankrekening zonder
betaalopdracht voor nodig is.

dat

daar

een

permanente

	
De maandelijkse aflossing kan rechtstreeks worden afgehouden van je
bankrekening zonder dat daar een permanente betaalopdracht voor nodig is.

		
Inzien van je rekeninguittreksels, beheer van je gegevens,
opvolging van lopende transacties. Het beheer van je rekening is
24/7 vanop afstand toegankelijk.
		Je ontvangt iedere maand een elektronisch rekeninguittreksel
met gedetailleerde informatie over je verrichtingen. Zo hou je je
uitgaven optimaal onder controle.

Dankzij mijn Cetelem-krediet financier
ik al mijn aankopen die echt tellen!

Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alpha Credit n.v., kredietgever, Sint-Lazaruslaan 4-10/3, 1210 Brussel., BTW BE 0445.781.316, RPR Brussel.
Cetelem is een commerciële benaming van AlphaCredit n.v.
1

Let op, geld lenen kost ook geld.

