BETALINGSMODALITEITEN 06/05/2022
1. VISA KAART VAN CARREFOUR
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. RPB
Brussel – KBO BE 0434.818.930 – IBAN BE45 3100 7423 4489. Verbonden verzekeringsagent
van Cardif ingeschreven onder het nr FSMA 020137A, Carrefour Belgium nv., kredietbemiddelaar
– agent in nevenfunctie, Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.
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: 11,16% waarvan 2,40% jaarlijkse
kaartkosten maandelijks verrekend op een dagelijkse basis op
het verschuldigde saldo, variabele debetrentevoet:

8,53%.
2. BIJZONDERE BETALINGSMODALITEIT IN DE HYPERMARKTEN
VAN CARREFOUR VOOR EEN PRODUCT VANAF € 75 : 3 X ZONDER
KOSTEN
(1)

Bijzondere modaliteit van de Visa kaart van Carrefour in de Carrefour hypermarkten: vaste
bijzondere debetrentevoet 0% en geen kosten. Geen voorschot te betalen. Aanbod geldig op een
winkelwagen vanaf € 75 en te betalen in 3 maandelijkse evenwaardige aflossingen. De bijzondere
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rentevoet is geldig van 01/12/2021 tot 30/06/2022. In het kader van een 3x zonder kosten koopt de
klant op 12 december 2021 een TV ter waarde van € 299 bij Carrefour. Hij betaalt € 99,66 op 1
februari, 1 maart en op 1 april 2022. Het totale verschuldigde bedrag voor de klant bedraagt €299.
JKP van de kredietopening (buiten bijzondere modaliteit). Onder voorbehoud van de aanvaarding
van jouw contract door Fimaser nv., kredietgever en adverteerder, Quatuor – Boudewijnlaan 29/3B
- fimaser.sav@fimaser.be. RPB Brussel – KBO BE 0434.818.930 – IBAN BE45 3100 7423 4489.
Verbonden verzekeringsagent van Cardif ingeschreven onder jet nr FSMA 020137A, Carrefour
Belgium nv., kredietbemiddelaar – agent in nevenfunctie, Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.

4. BIJZONDERE BETALINGSMODALITEIT IN DE HYPERMARKTEN
VAN CARREFOUR VOOR EEN PRODUCT VANAF € 999 : 24 X
BETALEND
(1)

Bijzondere modaliteit van de Visa kaart van Carrefour in de Carrefour hypermarkten: vaste
bijzondere debetrentevoet 7,08% en 2,40% jaarlijkse kaartkosten. Geen voorschot te betalen. De
bijzondere rentevoet is geldig van 01/12/2021 tot 30/06/2022. In het kader van een 24x betalend,
koopt de klant op 10 januari 2022 een TV aan de contante prijs van € 1000 bij Carrefour. Hij betaalt
€ 45,90 op 1 maart 2022, op 1 april 2020 en elke 1ste van de maand tot en met 1 februari 2024
inbegrepen. Het totale verschuldigde bedrag voor de klant bedraagt € 1.101,60. JKP van de
kredietopening (buiten bijzondere modaliteit). Onder voorbehoud van de aanvaarding van jouw
contract door Fimaser nv., kredietgever en adverteerder, Quatuor – Boudewijnlaan 29/3B fimaser.sav@fimaser.be. RPB Brussel – KBO BE 0434.818.930 – IBAN BE45 3100 7423 4489.
Verbonden verzekeringsagent van Cardif ingeschreven onder het nr FSMA 020137A, Carrefour
Belgium nv., kredietbemiddelaar – agent in nevenfunctie, Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.

5. BIJZONDERE BETALINGSMODALITEIT IN DE HYPERMARKTEN
VAN CARREFOUR VOOR DE INFORMATICA-AFDELING VANAF €
999 : 24 X ZONDER KOSTEN
(1)

Bijzondere modaliteit van de Visa kaart van Carrefour in de Carrefour hypermarkten: vaste
bijzondere debetrentevoet 0% en geen kosten. Geen voorschot te betalen. De bijzondere
rentevoet is geldig van 01/12/2021 tot 30/06/2022. In het kader van een 24x zonder kosten koopt
de klant op 12 januari 2022 een draagbare PC aan de contante prijs van € 1.399 bij Carrefour. Hij
betaalt € 69,95 op 1 maart 2022 en op elke 1ste van de maand tot en met 1 februari 2024. Het
totale verschuldigde bedrag voor de klant bedraagt € 1.399. JKP van de kredietopening (buiten
bijzondere modaliteit). Onder voorbehoud van de aanvaarding van uw contract door Fimaser nv.,
kredietgever en adverteerder, Quatuor – Boudewijnlaan 29/3B - fimaser.sav@fimaser.be. RPB
Brussel – KBO BE 0434.818.930 – IBAN BE45 3100 7423 4489. Verbonden verzekeringsagent van
Cardif ingeschreven onder het nr FSMA 020137A, Carrefour Belgium nv., kredietbemiddelaar –
agent in nevenfunctie, Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.
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7. BIJZONDERE BETALINGSMODALITEIT IN DE HYPERMARKTEN
VAN CARREFOUR VOOR BEPAALDE GSM’S VANAF € 699: 20 X
ZONDER KOSTEN
(1)

Bijzondere modaliteit van de Visa kaart van Carrefour in de Carrefour hypermarkten: vaste
bijzondere debetrentevoet 0% en geen kosten. Geen voorschot te betalen. De bijzondere
rentevoet is geldig van 01/12/2021 tot 30/06/2022 voor bepaalde gsm’s vanaf € 699. In het kader
van een 20x zonder kosten koopt de klant op 12 januari 2022 een gsm aan de contante prijs van €
699 bij Carrefour. Hij betaalt € 34,95 op 1 maart 2022 en op elke 1ste van de maand tot en met 1
oktober 2023. Het totale verschuldigde bedrag voor de klant bedraagt € 699. JKP van de
kredietopening (buiten bijzondere modaliteit). Onder voorbehoud van de aanvaarding van jouw
contract door Fimaser nv., kredietgever en adverteerder, Quatuor – Boudewijnlaan 29/3B fimaser.sav@fimaser.be. RPB Brussel – KBO BE 0434.818.930 – IBAN BE45 3100 7423 4489.
Verbonden verzekeringsagent van Cardif ingeschreven onder het nr FSMA 020137A, Carrefour
Belgium nv., kredietbemiddelaar – agent in nevenfunctie, Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.

8. BIJZONDERE BETALINGSMODALITEIT BUITEN CARREFOUR
VOOR EEN PRODUCT VANAF € 75 : 3 X BETALEND
(1)

Bijzondere modaliteit Visa kaart van Carrefour buiten de Carrefour winkels en voor een bedrag
vanaf €75 (aanbod geldig tot 30/06/2022): bijzondere vaste debetrentevoet 7,08% en 2,40 % per
jaar kaartkosten. Geen voorschot te betalen. Deze bijzondere debetrentevoet geldig van
01/12/2021 tot 30/06/2022. Te betalen in 3 maandelijkse aflossingen vanaf €75. In het kader van
een 3X betalend, koopt een klant op 12 december 2021 een paar schoenen aan de contante prijs
van €99. Hij betaalt €33,52 op 1 februari, op 1 maart en op 1 april 2022. Het totaal te bedragen
bedrag voor de klant bedraagt €100,56. JKP van de kredietopening (uitgezonderd bijzondere
modaliteit): 12,12% waarvan 2,40% per jaar kaartkosten, maandelijks berekend op een dagelijkse
basis van het saldo. Onder voorbehoud van de aanvaarding van het dossier door Fimaser nv.
kredietgever en adverteerder, Quatuor – Boudewijnlaan 29/3B - fimaser.sav@fimaser.be. RPB
Brussel – KBO BE 0434.818.930 – IBAN BE45 3100 7423 4489. Verbonden verzekeringsagent van
Cardif ingeschreven onder het nr FSMA 020137A, Carrefour Belgium nv., kredietbemiddelaar –
agent in nevenfunctie, Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.

9. BIJZONDERE BETALINGSMODALITEIT BUITEN CARREFOUR
VOOR EEN PRODUCT VANAF € 600 : 12 X BETALEND
(1) )

Bijzondere modaliteit van de Visa kaart van Carrefour
buiten de Carrefour winkels : vaste
bijzondere debetrentevoet 7,08% en 2,40% per jaar kaartkosten. Deze rentevoet is geldig van
01/12/2021 tot 30/06/2022. Geen voorschot te betalen. Te betalen in 12 maandelijkse aflossingen
vanaf €600. In het kader van een 12X betalend, koopt een klant op 12 januari 2022 een dakkoffer
aan de contante prijs van € 610. Hij betaalt € 53,48 op 1 maart 2022 en elke 1ste van de maand tot
de 1ste fabruari van het daaropvolgende jaar. Het totale verschuldigde bedrag voor de klant
bedraagt € 641,76. JKP van de kredietopening (buiten promotie). Onder voorbehoud van de
aanvaarding van jouw contract door Fimaser nv., kredietgever en adverteerder, Quatuor –
Boudewijnlaan 29/3B - fimaser.sav@fimaser.be. RPB Brussel – KBO BE 0434.818.930 – IBAN BE45
3100 7423 4489. Verbonden verzekeringsagent van Cardif ingeschreven onder het nr FSMA
020137A, Carrefour Belgium nv., kredietbemiddelaar – agent in nevenfunctie, Olympiadenlaan 20,
1140 Brussel.
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LET OP, GELD LENEN KOST OOK
GELD.

