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1.BIG BONUS 

Programma “Big Bonus”: de aankopen betaald met de Visa kaart van Carrefour* Basic, Classic en Gold in alle 

deelnemende Carrefour winkels in België (hyper, market, express, carrefour.eu) geven je recht op Big Bonuspunten. 

De toekenningsvoorwaarden zijn: 

Indien je op één maand tijd een minimum van €50 aankopen en een minimum van 2 transacties behaalt, dan 

krijg je 125 punten. 

Indien je op één maand tijd een minimum van €100 aankopen en een minimum van 3 transacties behaalt, dan 

krijg je 250 punten. 

Indien je op één maand tijd een minimum van €200 aankopen en een minimum van 4 transacties behaalt, dan 

krijg je 500 punten. 

Indien je op één maand tijd een minimum van €400 aankopen en een minimum van5 transacties behaalt, dan 

krijg je 1.000 punten. 

 

Voor de berekening van het maandelijks bedrag aan aankopen, worden alle aankopen gerealiseerd in de Carrefour 

winkels (hyper, market, express, carrefour.eu) en betaald met de Visa kaart van Carrefour* in rekening genomen. 

Alsook, om het aantal transacties te berekenen, worden alle aankopen ongeacht het bedrag, gerealiseerd in de 

Carrefour winkels (hyper, market, express, carrefour.eu) en betaald met de Visa kaart van Carrefour in rekening 

genomen. Elke maand , wordt er een teller geactiveerd bij de eerste transactie. Deze teller wordt op het einde van 

elke maand op nul gezet en de verkregen Big Bonuscheques worden op het einde van elke trimester (maart, juli, 

september en december) opgestuurd.via een «Bonus-voucher“.Je krijgt deze voucher 2 weken na het afsluiten van 

het trimester. Je kan je punten toevoegen aan je Carrefour Bonus Card account 

 
Elke klant heeft recht op de Big Bonuspunten vanaf de maand volgend op de openingvan zijn Visa kaart van 

Carrefour. Aanbieding geldig tot 30/06/2023.  

 

Raadpleeg de lijst van de nietdeelnemende winkels op www.carrefourfinance.be. 

 

2.VISA DAY 

Bon van €5, te verrekenen aan de kassa, geldig op een volgende aankoop van minimum €5, betaald met de Visa kaart 

van Carrefour(1), in een hypermarkt Carrefour. De bon wordt bekomen tijdens een Visa Day (donderdag) per 

aankoopschijf van €100*, betaald met de Visa kaart van Carrefour(1) in een hypermarkt Carrefour. 

 

Bon van €2, te verrekenen aan de kassa, geldig op een volgende aankoop van minimum €2 in een deelnemende 

Carrefour market. De bon wordt bekomen tijdens een VisaDay (donderdag) per aankoopschijf van €40*, betaald met 

de Visa kaart van Carrefour* in een deelnemende Carrefour market. 

 

*Niet geldig voor leeggoed, tabak, sigaretten, gemeentelijke vuilniszakken, telefoonkaarten, prepaid SIM-kaarten en 

herlaadkaarten & betaalwijzen (type: Paysafecard), elektronische kaarten, geschenkkaarten, voorbereidings- en 

leveringskosten bij online boodschappen en andere wettelijke uitzonderingen. 

 

Deelnemende Carrefour market: 

AARSCHOT, ANDERLECHT Marius Renard, ANGLEUR (Belle-Ile), ANTWERPEN Groenplaats, ANTWERPEN Lozana, 

BERCHEM Pulhof, BILZEN, BOONDAEL (Ixelles), BRASSCHAAT, BREE, BRUGGE ST- KRUIS, BRUGGE ST-ANDRIES 

(Brugge), CITY II, EDEGEM Molenveld, ETTERBEEK, EUROPE (St-Pieters-Woluwe), GATTI (Uccle), GRIMBERGEN, HAINE 

ST PIERRE, HEUSDEN, HEVERLEE, HOBOKEN (St.Bernardsesteenweg), KAPELLEN, KNOKKE, LONDERZEEL, MOL, 
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MOLIERE, MORTSEL, MOUSCRON, OOSTENDE, SCHEEPSDALE (Brugge), SCHILDE, TERVUREN, TIELT, TOMBERG 

(Woluwe St Lambert), TONGEREN, TURNHOUT, VILVOORDE, WATERLOO CENTRE, WEMMEL, WESTERLO, WETTEREN, 

WILRIJK (Bist). 

3. MAANDELIJKSE PROMO’S 

De maandelijkse kortingen zijn geldig in alle hypermarkten en ook in de deelnemende markets: 

AARSCHOT, ANDERLECHT Marius Renard, ANGLEUR (Belle-Ile), ANTWERPEN Groenplaats, ANTWERPEN Lozana, 

BERCHEM Pulhof, BILZEN, BOONDAEL (Ixelles), BRASSCHAAT, BREE, BRUGGE ST- KRUIS, BRUGGE ST-ANDRIES (Brugge), 

CITY II, EDEGEM Molenveld, ETTERBEEK, EUROPE (St-Pieters-Woluwe), GATTI (Uccle), GRIMBERGEN, HAINE ST PIERRE, 

HEUSDEN, HEVERLEE, HOBOKEN (St.Bernardsesteenweg), KAPELLEN, KNOKKE, LONDERZEEL, MOL, MOLIERE, 

MORTSEL, MOUSCRON, OOSTENDE, SCHEEPSDALE (Brugge), SCHILDE, TERVUREN, TIELT, TOMBERG (Woluwe St 

Lambert), TONGEREN, TURNHOUT, VILVOORDE, WATERLOO CENTRE, WEMMEL, WESTERLO, WETTEREN, WILRIJK 

(Bist). 

(1) De Visa kaarten van Carrefour zijn kredietopeningen van onbeperkte duur (met variabele debetrentevoet) die 

bruikbaar zijn op krediet en/of contant en die toelaten voordelen te bekomen, toegekend onder voorbehoud van de 

aanvaarding van uw contract door Fimaser nv,  kredietgever en adverteerder, Quatuor - Boudewijnlaan 29/3B - 1000 

Brussel - fimaser.sav@fimaser.be - RPR Brussel - KBO BE 0434 818 930 - IBAN BE45 3100 7423 4489 - BIC code ING 

België BBRUBEBB - Verbonden verzekeringsagent van Cardif ingeschreven onder het nr FSMA 020137A, Carrefour 

Belgium nv., kredietbemiddelaar – agent in nevenfunctie, Leonardo Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem. 

 

De minimum maandelijkse aflossing bedraagt 5,60% van het nog te betalen kapitaal en debetintresten, met een 

minimum van € 25, verhoogd met de kaartkosten. Indien het nog verschuldigd kapitaal en de debetintresten lager 

zijn dan € 25, wordt het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met de kaartkosten, opgevraagd.  

 

Enkel deze minimumbedragen worden automatisch, de 1ste van de maand, op de bankrekening van de klant 

opgevraagd. De klant is vrij om op elk moment een bijkomende storting te verrichten. Kiest hij voor “betaling einde 

van de maand zonder intresten”, dan moet hij het totale saldo van de transactie  betalen tegen de 6de van de maand 

volgend op deze transactie.. Kiest hij voor de betaling “contant”, wordt dit bedrag onmiddellijk van de bankrekening 

van de houder opgevraagd. Bij afdoende provisionering van de rekening, zullen er geen intresten worden 

aangerekend. Jaarlijkse kaartkosten 2,40 %, maandelijks verrekend op een dagelijkse basis op het verschuldigde 

saldo. Enkel voor de aankopen worden de intresten en kosten verrekend op de vervaldatum van het eerste 

maandelijks rekeninguittreksel, het JKP op basis van andere modaliteiten van de kaart ligt dus hoger. 

 

Representatief voorbeeld: Kredietopening van onbeperkte duur van 2.500€, Jaarlijks 
Kostenpercentage: 13,50% waarvan 2,40% jaarlijkse kaartkosten verrekent maandelijks op een 

dagelijkse basis op het verschuldigde saldo, variabele debetrentevoet: 10,33%. 

 

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD. 
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