Een Lening afsluiten
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afsluiten</strong>. Dan bent u hier op het juiste adres, maar <span style="text-decoration:
underline;">Let op! Geld lenen kost geld</span>.</p> <p><br />Een lening afsluiten kan in
verschillende soorten en maten: <br /><br /></p> <ol> <li>Het eerste wat bekend moet zijn is
de hoogte van de <strong>lening</strong> die u wilt <strong>afsluiten</strong>. Als u een vast
bedrag nodig hebt is een <strong><a href="persoonlijke-lening-afsluiten.html" title="Persoonlijke
Lening Afsluiten">persoonlijke lening</a></strong> waarschijnlijk het beste voor u. Een
persoonlijke lening wordt altijd gebaseerd op de persoonlijke situatie van de persoon die de
lening aanvraagt. Bij de persoonlijke lening staat het bedrag van de geldlening altijd van te
voren vast. Als het bedrag variabel is, u weet dus nog niet exact van te voren wat u wilt lenen,
dan is een <strong><a href="doorlopend-krediet-afsluiten.html" title="Doorlopend Krediet
Afsluiten">doorlopend krediet</a></strong> de beste optie om af te sluiten. Bij een doorlopend
krediet wordt van te voren afgesproken welk bedrag er maximaal geleend mag worden, ook wel
het kredietlimiet. Er wordt alleen <strong>rente</strong> berekend over het opgenomen
bedrag.</li> <li>Als tweede moet u berekenen wat u per maand kunt missen. U kunt zelf het
beste inschatten hoeveel u per maand maximaal kunt missen. Hoeveel geld u per maand
maximaal kunt missen wil echter nog niet zeggen dat u dat bedrag ook daadwerkelijk kunt
lenen. Met de komst van internet kunt u tegenwoordig heel gemakkelijk en snel een
<strong>online berekening</strong> voor een lening laten maken. Hierbij wordt gekeken naar
o.a. naar het totale vermogen van de persoon die de lening wilt gaan
<strong>afsluiten</strong>, naar het eigen huis of een eventueel tweede huis, maar ook naar
het bezit van een auto en of hier al een auto lening voor staat. Er zijn vele geldverstrekkers
waar u uw <strong>berekening</strong> kan laten maken.</li> <li>Als derde, de vraag
<strong>hoe lang</strong> u aan en lening wilt vast zitten. Hoe korter de periode, hoe meer u
per maand betaald. Hoe langer de periode van de lening hoe minder u per maand betaald.
Hierbij is afhankelijk hoeveel geld u per maand wilt en kan missen. Veelal owrdt ook gekeken
naar de levensduur van het product wat u wilt financieren. Daar wordt dan de duur van de
lening op bepaald.</li> </ol> <p><br />Denk eerst goed na . Een goed financieel advies is
hierbij erg belangrijk. Het is belangrijk om eerst goed rond te kijken naar de verschillende
rentetarieven. Een lage rente kan namelijk behoorlijk in maandlasten schelen.</p> <p><br
/><strong>Doorlopend krediet:</strong><br />Een doorlopend krediet, ook wel continu krediet
genoemd, is een populaire leenvorm waarbij de lener de beschikking krijgt over een bepaald
maximum te besteden bedrag. Hij mag zelf weten wanneer en hoeveel van dit geld hij opneemt
en hij mag ook weer bedragen terugstorten. Bij een doorlopend krediet betaal je alleen rente
over het bedrag dat je daadwerkelijk hebt opgenomen. Het rentepercentage is bij een
doorlopend krediet bijna altijd variabel. Met een doorlopend krediet heeft u altijd de beschikking
over extra geld als het bijvoorbeeld een maandje tegenzit. Uiteraard kunt u maximaal tot het
afgesproken kredietlimit gaan.</p> <p style="text-align: center;">{googleads}<script
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/></script>{/googleads}</p> <p><strong>Persoonlijke lening:</strong><br />Misschien wel de
populairste en meest simpelste leenvorm, waarbij de hoogte van het leenbedrag, de looptijd, de
termijnbedragen en de hoogte van de rente vastliggen. Je krijgt het totale leenbedrag in �n
keer uitgekeerd en betaald het bedrag (plus rente) via periodieke betalingen binnen een vooraf
afgesproken periode terug. Bepaal zelf wat u belangrijk vindt (lage maandlasten of een kortere
looptijd) en selecteer zo de <a href="http://krediet-lenen.be/" target="_blank" title="Beste
Lening">beste lening</a> voor uw situatie.<br /> <br /></p> <p><strong>Bureau Krediet
Registratie (BKR):</strong><br />Zodra u bij een kredietinstelling een kredietaanvraag doet,
wordt direct bij het BKR gecheckt of u betalingsachterstanden hebt en wat u in uw positie en
met uw inkomen maximaal aankan. Als u in Nederland een lening afsluit bij een
kredietverstrekker maakt het<strong> Bureau Krediet Registratie</strong> (BKR) een
electronisch dossier van u aan in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Banken,
kredietverstrekkers, telecombedrijven, postorderbedrijven en leasemaatschappijen kunnen zo
de kredietwaardigheid beoordelen van mensen die een lening willen afsluiten. Uw gegevens
worden tot 5 jaar na aflossing bewaard.. U kunt een overzicht van uw eigen gegevens via uw
bank opvragen.</p>
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