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AanvragerAanvragerAanvragerAanvrager Wat is de minimale aanvangsleeftijd? 1 1 Aanvrager 20,0%

Wat is de maximale aanvangsleeftijd? 1 1 Aflossen 25,0%

Wat is de maximale leeftijd op de einddatum van het krediet? 1 1 Algemeen 30,0%

Is een persoonlijke lening mogelijk met een tijdelijk dienstverband? 1 1 Inkomen 10,0%

Is een persoonlijke lening mogelijk voor een zelfstandig ondernemer? 0,8 1,2 Kredietlimiet 7,5%

Is de partner verplicht medeschuldenaar? 1 1 ORV 7,5%

Kan een derde borg staan voor de kredietverplichtingen? 1 1 TotaalTotaalTotaalTotaal 100%100%100%100%

Kan een derde (geen partner) medeschuldenaar worden voor het krediet? 1 1

AflossenAflossenAflossenAflossen Is automatische incasso verplicht? 1 1

Is een aflosvrije periode mogelijk? 1 1

Uitgestelde termijnbetaling mogelijk? 1 1

Is een slottermijn mogelijk? 1 1

Worden er kosten bij vervroegde aflossing in rekening gebracht? 0,7 1,3

Vooruit betalen van de maandtermijnen (voorstand) mogelijk? 1 1

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen Is het krediet alleen verkrijgbaar voor huiseigenaren? 0,8 1,2

Wordt bij acceptatie rekening gehouden met het bestedingsdoel? 0,8 1,2

Dient het salaris gestort te worden op de tegenrekening? 1 1

Wat is de minimale looptijd van de persoonlijke lening? 1 1

Wat is de maximale looptijd van de persoonlijke lening? 0,8 1,2

Worden de rentetarieven weergegeven op een voor de consument toegankelijk medium? 1 1

Is het tarief voor een vaste bankrelatie (mogelijk) lager? 1 1

InkomenInkomenInkomenInkomen Worden extra inkomsten meegeteld bij bepalen besteedbaar inkomen? 1 1

Is het mogelijk een krediet af te sluiten op basis van inkomen uit pensioen? 1 1

Is het mogelijk een krediet af te sluiten op basis van inkomen uit een uitkering? 1 1

Wordt inkomen uit vermogen meegenomen in de inkomenstoets? 1 1

KredietlimietKredietlimietKredietlimietKredietlimiet Wat is de minimale kredietlimiet? 1 1

Wat is de maximale kredietlimiet? 0,8 1,2

ORVORVORVORV Is bij de persoonlijke lening standaard een overlijdensrisicoverzekering inbegrepen? 0,8 1,2

Bij achterstallige betalingen kwijtschelding bij overlijden? 1 1

Keert de ORV uit als de vordering inmiddels opeisbaar is? 1 1
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