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DIENSTVERLENINGSDOCUMENT KREDIET.ONLINE
Waarom een Dienstverleningsdocument?
Krediet.online is eerlijk over lenen. Wij hechten waarde aan een goede voorlichting ook op het
gebied van onze dienstverlening. Wij bieden u daarom voorafgaand aan het sluiten/kopen van
een financieel product, conform de Wet op het Financieel Toezicht, een beschrijving aan van onze
dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Het verstrekken van dit document is wettelijk
verplicht indien u van plan bent om een zogeheten complex product of hypothecair krediet aan
te schaffen of daarover advies vraagt. Dit document is bedoeld om u zo vroeg mogelijk in staat te
stellen een bewuste keuze te maken uit de diensten en vormen van beloning.

Onze dienstverlening
Onze dienstverlening bestaat uitsluitend uit het bemiddelen in consumptief kredieten, persoonlijke leningen, financial lease en daarbij behorende beschermingsproducten. Op eenvoudige wijze
kunt u een aanvraag indienen via de website van Krediet.online. Aan de hand van uw gegevens
beoordelen wij of u in aanmerking komt voor een financiering. Wij maken geen uitgebreide inventarisatie en voeren ook geen (dure) adviesgesprekken met u. Krediet.online biedt u een krediet
passend bij de door u aangegeven situatie.

Onze gebondenheid & Selectie aanbieders
Krediet.online is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere
aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Wij maken
periodiek maken wij een selectie van financiële producten die alle aanbieders in Nederland. Krediet.online bepaalt aan de hand hiervan met welke aanbieders we samenwerken. Wij zijn onafhankelijk in deze keuze. Een overzicht van alle aanbieders treft u aan op onze website.

Onze beloning
Krediet.online is eerlijk over lenen en dat geldt ook over onze verdiensten. Voor het bemiddelen
in consumptief krediet geldt dat wij alleen een vergoeding (mogen) ontvangen van de aanbieder.
Deze provisie wordt alleen in de vorm van een doorlopende vergoeding uitbetaald. Deze provisie
maakt onderdeel uit van de rente die u betaalt op uw krediet. Voor de bemiddeling van uw krediet
betaalt u ons dus niets rechtstreeks! Krediet.online kent dus geen prikkels voor aanzetten tot
provisiejagen. Door de afhankelijkheid van de doorlopende vergoeding hebben wij een belang bij
de kredietwaardigheid van u. Dat bevordert een verantwoorde kredietbemiddeling. Indien u twee
maandtermijnen achterloopt op de betaling verliest Krediet.online de aanspraak op de doorlopende provisie.

Bemiddelingskosten betalingsbescherming
Krediet.online heeft er dus belang bij dat u uw maandverplichtingen kunt blijven voldoen. Om die
reden bieden wij bij het afsluiten van uw krediet de mogelijkheid aan om een betalingsbescherming af te sluiten in geval van werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en/of overlijden. Deze producten sluiten wij alleen af op basis van premiebetaling, zodat u op ieder moment kunt stoppen.
Krediet.online werkt niet met koopsomverzekeringen!
Voor de bemiddeling van een betalingsbescherming berekenen wij éénmalig € 99,- bemiddelingskosten.

Krediet.online is een handelsnaam van Bureau Aard financiële dienstverlening B.V.

