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Cluster

Kenmerk

Vraag

Factorweging

Aanvrager

Minimum aanvangsleeftijd

Wat is de minimale aanvangsleeftijd?

1,5

Maximum aanvangsleeftijd

Wat is de maximale aanvangsleeftijd?

1,0

Maximum eindleeftijd

Wat is de maximale leeftijd op de einddatum van het krediet?

0,5

Tijdelijk dienstverband

Is een persoonlijke lening mogelijk voor werknemers met een tijdelijk dienstverband?

1,0

Zelfstandig ondernemer

Is een persoonlijke lening mogelijk voor een zelfstandig ondernemer?

1,0

BKR partner

Is een persoonlijke lening mogelijk als de partner een negatieve BKR-registratie heeft (inkomen niet nodig)?

1,0

Partner medeschuldenaar

Is de partner verplicht medeschuldenaar?

0,5

Borgstelling

Kan een derde borg staan voor de kredietverplichtingen?

0,5

Medeschuldenaar

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

0,5

Minimum maandtermijn

Wat is de minimale maandtermijn bij een persoonlijke lening?

1,0

Automatische incasso

Is automatische incasso verplicht?

1,0

Betaling maandtermijn

Kan elke incassodatum van de maandtermijn worden gekozen?

1,0

Maandbetaling verhogen

Kan de klant de maandbetaling verhogen?

1,0

Aflosvrije periode

Is een aflosvrije periode mogelijk?

1,0

Uitgestelde termijnen

Is een uitgestelde termijnbetaling mogelijk?

1,0

Aflossen
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Kenmerk

Vraag

Factorweging

Slottermijn

Is een slottermijn mogelijk?

1,0

Minimum extra aflossing

Wat is de minimale extra aflossing?

0,5

Extra afl.->mnd.term. lager

Kan na een extra aflossing ook standaard gekozen worden voor een lagere maandtermijn?

1,0

Combinatie lpt./mnd.term.

Is bij een extra aflossing een combinatie van een kortere looptijd en een lagere maandtermijn mogelijk?

1,0

Kosten vervroegd aflossen

Worden er kosten bij (gedeeltelijke) vervroegde aflossing in rekening gebracht?

1,5

Voorstand

Is vooruitbetalen van de maandtermijnen (voorstand) mogelijk?

1,0

Vertragingsvergoeding

Rekent de aanbieder een vertragingsvergoeding als de klant, na ingebrekestelling, zijn maandbetaling niet nakomt?

1,0

Inloggen internet

Is de huidige staat van de lening online in te zien door de kredietnemer?

1,5

Rechtstreeks overboeken

Is het mogelijk de kredietsom rechtstreeks over te boeken naar een derde?

1,0

Weergave tarieven

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

1,5

Leendoel/doelgroep

Beperking leendoel/doelgroep

Is het product alleen te sluiten voor een specifiek leendoel of door een specifieke doelgroep?

1,5

Inkomen

Extra inkomsten

Worden extra inkomsten meegeteld bij het bepalen van het besteedbaar inkomen?

1,0

Pensioen

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

1,0

Uitkering

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

1,0

Inkomen uit vermogen

Wordt inkomen uit vermogen meegenomen in de inkomenstoets?

1,0

Minimum kredietlimiet

Wat is de minimale kredietlimiet?

1,0

Maximum kredietlimiet

Wat is de maximale kredietlimiet?

1,5

Minimum looptijd

Wat is de minimale looptijd van de persoonlijke lening?

1,5

Maximum looptijd

Wat is de maximale looptijd van de persoonlijke lening?

1,0

Looptijd naar keuze

Is het binnen de minimale en maximale looptijd mogelijk elke willekeurige looptijd te kiezen?

1,0

Opeisbaarheidstermijn

Na hoeveel maanden betalingsachterstand wordt de vordering opeisbaar?

1,0

Emigratie

Is het krediet opeisbaar als de cliënt gaat emigreren?

1,0

Opeisbaar overlijden

Is het krediet opeisbaar na overlijden van de cliënt?

1,0

Opeisbaar faillissement

Is het krediet opeisbaar bij faillissement?

1,0

Cluster
Aflossen

Algemeen

Kredietlimiet

Looptijd

Opeisbaarheid
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Cluster

Kenmerk

Vraag

Factorweging

ORV

Standaard ORV

Is bij de persoonlijke lening standaard een overlijdensrisicodekking inbegrepen?

1,0

Maximum ORV

Welk bedrag wordt maximaal kwijtgescholden bij overlijden?

0,5

Kwijtscheldingstermijn

Welke termijn moet minimaal zijn verstreken voor recht op kwijtschelding bij overlijden?

0,5

Salarisrekening

Dient het salaris gestort te worden op de tegenrekening?

1,0

Betaalrekening verplicht

Is een betaalrekening bij de aanbieder verplicht voor het aanvragen van dit product?

1,0

Mobiele apps

Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot apps op de mobiele telefoon?

1,0

WhatsApp

Kan de klant de aanbieder via WhatsApp vragen stellen over het product?

1,0

Rekening

Smartphone

CLUSTERWEGINGEN
Cluster
Aanvrager

Weging
18,0%

ORV

3,0%

Inkomen

8,0%

Looptijd

7,0%

Opeisbaarheid

9,0%

Smartphone

3,0%

Leendoel/doelgroep

7,0%

Rekening

2,0%

Algemeen

8,0%

Kredietlimiet

3,0%

Aflossen

32,0%

Totaal

100%

