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    -  Voordat u een lening gaat afsluiten is het erg belangrijk dat u eerst verschillende
persoonlijke en doorlopende kredieten met elkaar vergelijkt. Er kunnen namelijk veel
verschillen zitten in rentepercentages, bkr toetsing of juist niet, looptijden en andere (rand)
voorwaarden.   

    
    -  Leen nooit meer dan u maandelijks kunt afbetalen. Een verantwoorde lening is pas
verantwoord als u per maand nog geld overhoudt voor andere dingen zoals spaeren. 
 

    
    -  Lage rentes klinken vaak aantrekkelijk, maar dat is het niet altijd. Vaak zijn erg lage
rentepercentages alleen de eerste periode geldig bij het afsluiten van een lening. Na de "actie"
periode kan de rente flink opstijgen tot erg hoge maandlasten als gevolg.   

    
    -  Als u getrouwd bent dient uw partner mee te tekenen voor de lening. U kunt in dit geval
dus niet alleen een lening afsluiten  

    
    -  Vraag altijd meerdere offertes aan. Sluit nooit bij de eerste de beste geldverstrekker of
bank een lening af. U zult versteld staan hoeveel u
per maand kunt besparen.   

    
    -  Als u af en toe geld nodig hebt is het afsluiten van een doorlopend krediet de beste
optie.   

    
    -  Een onderhandse lening afsluiten. Wat is dat? Een onderhandse lening krijg je niet
afgesloten bij een bank of andere geldverstrekker. Je moet hierbij denken aan andere
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instanties, vrienden of familie. Een onderhandse lening is vooral interresant wanneer u een 
negatieve BKR registratie
heeft. De tarieven voor een onderhandse lening zijn vaak erg aantrekkelijk. Voornamelijk 
particulieren
geven onderhandse leningen uit. Bij het afsluiten van een onderhandse lening heeft u vaak zelf
ook veel inspraak over bijvoorbeeld de duur van de lening, het rentepercentage en andere
randvoorwarden.
 

    
    -  U heeft wel een dienstverband, maar geen vast contract en u wilt toch geld lenen?
Dat moet vaak geen probleem zijn. Als u geen negatieve BKR registratie heeft, u ouder bent
dan 25 jaar, gehuwd of samenwonend bent en een aantoonbaar arbeidsverleden van 2 jaar
kunt u gewoon geld lenen.
 

    
    -  Hoelang duurt het voordat ik mijn geld op de bank heb? Dat verschilt per bank of
kredietverstrekker. Bij sommige banken is de financiele goedkeuring binnen 24 uur voltooid. 
 

    
    -  Iedereen van 18 tot 65 jaar kan een lening afsluiten.  

    
    -  Hoeveel u per maand kunt lenen en wat het precies kost kunt u snel en eenvoudig
online berekenen  bij een
geld of kredietverstrekker.
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