
Doorlopend Krediet
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kunt u steeds geld op blijven nemen tot aan het afgesproken <strong>kredietlimiet</strong>.
Waarom een doorlopend krediet <strong>afsluiten</strong>? Een doorlopend krediet is vooral
handig wanneer u nog niet precies weet wanneer en hoeveel geld u op wilt nemen. Deze vorm
van lening kan snel en eenvoudig afgesloten worden. Het is een ideale manier om af en toe
<strong>rood</strong> te staan; om wat geld achter de hand te hebben.</p>  <p>�</p> 
<p>Een <span style="text-decoration: underline;">doorlopend krediet</span> heeft geen vast
rentepercentage en ook de looptijd is <strong>variabel</strong>. Uw maandlasten kunnen
hierdoor varieren. Als u bijvoorbeeld een kredietlimiet van 10.000 heeft en u neemt geld op tot
dat limiet zult u een hogere maandlasten hebben dan wanneer u maar 2.000 euro opneemt. U
betaald immers rente over het opgenomen bedrag. Het is echter aan de kredietnemer om te
bepalen hoeveel hij of zij daadwerkelijk wil lenen, zolang het totale bedrag maar binnen de
afgesproken kredietruimte blijft. Een  kredietnemer kan het volledige bedrag meteen bij
aanvang opnemen, maar  het is ook mogelijk om dat in een aantal stappen te doen. Daarnaast 
kunnen (zoals hiervoor al aangegeven) reeds afgeloste bedragen opnieuw worden
opgenomen.</p>  <p>�</p>  <p>Doorgaans is het rentepercentage iets hoger dan bij andere
vormen van lenen. U moet bij een doorlopend krediet denken aan een variabel
<strong>renteprecentage</strong> van 4% ~ 5%. Voordat u een doorlopend krediet afsluit is
het erg van belang om te shoppen. Vraag meerdere offertes aan en vergelijk de rentestanden
bij verschillende banken, kredietverleners cq geldschieters. De rente fluctueert dagelijks. Uw
maandbedrag en looptijd hangen daar mee samen. Als de rente verandert, verandert bij een
"<strong>variabel doorlopend krediet</strong>" zowel het te betalen termijnbedrag als de
looptijd van het krediet; bij een "<strong>vast doorlopend krediet</strong>" verandert in zo'n
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/></script>{/googleads}</p>  <p>Er bestaat dus ook een <strong>vast doorlopend
krediet</strong>. Uw rente percentage is dan <strong>vastgesteld</strong>. Eventuele
opnames, aflossingen en rentewijzigingen hebben geen invloed op de rente. Vervroegd
aflossen brengen <strong>geen boetes en/of andere kosten</strong> met zich mee. De
maandelijkse aflossing bestaat uit rente en een <strong>aflossingsdeel</strong>.</p> 
<p>�</p>  <p>Bij veel postorder bedrijven en grote warenhuizen kunt u ook doorlopende
kredieten afsluiten. Deze bedrijven en instellingen verdienen veel geld aan de
<strong>rentevergoedingen</strong>. Soms tot ruim boven de tien procent. Een doorlopend
krediet is eigenlijk een soort vorm van <strong>kopen op afbetaling</strong>.</p>  <p>De
<strong>voordelen</strong> van een doorlopend krediet zijn:</p>  <ul>  <li>Doordat u extra
kunt aflossen is de looptijd te verkorten</li>  <li>U kunt zonder boete aflossen</li>  </ul> 
<p>De <strong>nadelen</strong>:</p>  <ul>  <li>Over het algemeen een hoger
rentepercentage</li>  <li>Rente en looptijd zijn variabel. U maandelijkse aflossing is daardoor
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niet vast</li>  </ul>  
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