Financieren van
een voertuig
Kredieten

De aankoop van een nieuw- of tweedehandsvoertuig komt vaak ongelegen.
Record Credits biedt u twee formules aan voor de financiering van uw voertuig.
Zo stemt u de terugbetaling af op uw maandbudget.

Uw voordelen






Voertuigen tot 3 jaar oud genieten van dezelfde voordelige rentevoet als nieuwe wagens.
U hoeft uw spaargeld niet te spenderen.
Snel antwoord op uw aanvraag.
Geen verrassingen door de vaste rentevoet.
2 formules, zo kunt u uw maandlast beter afstemmen op uw verwachtingen

Klassieke financiering


Vaste maandlast, geen verrassingen

Light Car-financiering



Doelgroep
 Particulieren.
 Vrije beroepen, zelfstandigen en vennootschappen met een omzet van maximaal 4
miljoen euro.
 Het doel kan zowel privé als beroepsmatig
zijn.

Financiering met restwaarde, afhankelijk van
het type voertuig en de looptijd van het krediet.
U betaalt maandelijks tot 20% minder terug
dan met een klassieke financiering.

Doelgroep
 Particulieren
 Klanten die de maandlast laag willen houden
en op eindvervaldag een groter bedrag kunnen
terugstorten.
 Klanten die om de 4 à 5 jaar een ander voertuig aankopen. U betaalt maandelijks minder
en wint de restwaarde terug uit de verkoop
ervan.
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Technische kenmerken
 Type lening
Lening op afbetaling


Kredietbedrag
Voertuigen tot 3 jaar oud: vanaf 2.500,01 euro
Voertuigen vanaf 3 jaar oud: vanaf 1.300,01 euro



Terugbetaling
Op een vaste vervaldag betaalt u een vast bedrag terug via domiciliëring. De eerste vervaldag wordt
altijd vastgelegd op 30 kalenderdagen na de levering van het goed. Die vervaldag blijft van toepassing voor de hele looptijd van het krediet.



Voorbeeld berekening Lening op afbetaling
Maandlast

Kredietbedrag: 15.000 euro

Klassieke

Light Car

financiering

financiering*

274,39 euro

200,71 euro

Looptijd: 60 maanden

Totaal terug te betalen bedrag

Restwaarde = 40% of 6.000 euro

16.463,40 euro

18.042,54 euro

*Vanwege de tragere terugbetaling wordt een toeslag aangerekend voor de Light Car financiering. In dit voorbeeld werd gesimuleerd met JKP 4% (Klassieke financiering) en 4,5% (Light Car financiering).
.



Looptijd
Maximale looptijden

Klassieke

Moto’s en bestelwagens

Light Car
5 jaar

Wagens

7 jaar*

5 jaar

Caravans en mobilhomes

12 jaar

7 jaar

* Wagens vanaf 3 jaar oud kunnen maximaal op 5 jaar gefinancierd worden.

Naast de maximale looptijden in functie van het te financieren product werden ook maximale looptijden opgelegd door de wetgever, in functie van het kredietbedrag. Voor meer info kunt u terecht op
onze website of bij uw Record-kredietspecialist.


Rentevoet
Contacteer uw Record-specialist.



Schuldsaldoverzekering
U kunt zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden
(enkel beschikbaar voor klassieke financiering)

Deze fiche kan worden gewijzigd. Voor de laatste versie kunt u altijd terecht op onze website (www.recordcredits.be) of bij uw Recordkredietspecialist.
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