
Rekenvoorbeeld!

 

 

 

Geachte bezoeker, 

Hierbij een kort overzicht van de te nemen stappen voor het aanvragen van gespreide betaling.  

Aan een aanvraag is altijd een BKR toetsing gekoppeld! 

… U neemt (voor uw eigen privacy, bij voorkeur telefonisch) contact met ons op en krijgt aanvullende informatie over de gang van zaken. Voor 

zover dat nog nodig is. 

… Zorgt u dat u een geldig ID bewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) bij de hand heeft én een geldige bankpas van een PRIVE rekening. 

… Bij bedragen boven € 4.999,00 dient u ook loonstroken en overschrijfbewijzen van uw salaris te overleggen en dient uw (geregistreerd) partner 

mee te ondertekenen voor accoord. 

… In eerste instantie wordt de aanvraag telefonisch met u doorgenomen. Indien er een goedkeuring van de aanvraag volgt, staat het beschikbaar 

gestelde bedrag open voor besteding in onze zaak. U kunt ook ervoor kiezen een deel zelf (contant of via pin of overschrijving) aan ons te betalen 

en het restantbedrag gespreid te betalen.  

… Indien u werkelijk wenst over te gaan tot aankoop van een product, vragen wij u (de aanvrager) de zaak te bezoeken om de doorgegeven pas- 

en rekeningnummers en uw identiteit te controleren en tevens de reeds ingevulde formulieren op fouten te controleren. Hierbij krijgt u dan 

tevens kans om de formulieren te bestuderen en vervolgens te ondertekenen voor accoord. 

… Na goedkeuring van de toegestuurde formulieren aan Santander (enkele dagen), kunnen wij de levering of afhaling plannen. 

… Bij levering of afhaling tekent u het afleverformulier voor ontvangst van de goederen. 

… Dit wordt door ons naar Santander verstuurd en enkele dagen later volgt uitbetaling aan ons bedrijf. 

… Binnen enkele weken na afhandeling van de formaliteiten en dus ontvangst van uw goederen, wordt de eerste afschrijving gedaan van het 

door u opgegeven rekeningnummer. 

… Bij vragen over uw rekening kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met Santander of met ons. Wij staan nl. ook in contact met Santander. 

Houdt er echter altijd rekening mee dat zij ons geen persoonlijke gegevens over uw account mogen verstrekken. 

U kunt kiezen uit onderstaande opties. 

In 10 gelijke termijnen (tot max. € 4.999,00) tegen een vaste vergoeding van 5,9% over het aankoopbedrag (deze optie is handig als u zeker weet 

dat u het bedrag binnen 10 gelijke termijnen gemakkelijk kunt betalen). 

OF 

Comfort Lease (deze optie is handig als u niet zeker bent of u een hoog maandbedrag constant zult kunnen missen. U kunt dan voor uw eigen 

zekerheid een langere looptijd en dus een lager maandbedrag kiezen. Het is altijd mogelijk om sneller af te lossen, op dat moment wordt het 

rentebedrag herberekend). 

In geval van subsidie, kunt u het gehele bedrag financieren en krijgt u de subsidie gewoon uitbetaald. Dit staat voor ons nl. gelijk aan contante 

betaling of overschrijving. U krijgt van ons nl. een betalingsbewijs op het moment dat de betaling aan ons voldaan is. Dit is normaal uiterlijk 2 

weken na ontvangst van uw goederen.  

Wij hopen u hiermee een zo volledig mogelijk overzicht te hebben gegeven en zijn u graag van dienst bij het doen van een vrijblijvende aanvraag! 

Op drukke momenten kan het zijn dat wij telefonisch niet goed bereikbaar zijn en vragen wij u vriendelijk een mail of app te sturen met een 

terugbelverzoek. 

Zwembadcentrum Limburg! 


