
(titre) (prenom) (nom)
(Adresse)
(Cde Postal) (Ville)
(Pays)

(cher) (titre) (nom)

Criteria per type 
kredietproduct

Visakaart Carrefour Lening op afbetaling

Beschrijving van 
het product

-  Kredietopening (ter beschikking stellen van een som
geld, een koopkracht) gelinkt aan een kredietkaart.
De opnemingen kunnen met deze kredietkaart
gebeuren. Ze kan gebruikt worden in de winkels van
de Carrefourgroep en in de winkels aangesloten
bij het Visanetwerk. Binnen de limiet van het
toegekende bedrag kan de kredietnemer op elk
moment meerdere opnemingen doen en dit voor een
bedrag naar keuze.

-  De kredietnemer heeft eveneens een grote flexibiliteit
voor de manier van betaling en desgevallend voor de
terugbetaling van het gebruikte kredietbedrag. Het
bedrag kan terugbetaald worden:

 •  Hetzij op krediet door betaling van het totaalbedrag
op het einde van de maand, zonder interest of door
betaling gespreid over maandelijkse afbetalingen.

• Hetzij cash.
-  Tijdens de hele duurtijd van de overeenkomst kan

de kredietnemer deze bedragen, die hij terugbetaald
heeft, hergebruiken om nieuwe opnemingen te doen
binnen de limieten van het toegekende bedrag.

Ter beschikking stellen van een som geld die kan 
gebruikt worden voor de betaling van een welbepaald 
goed of dienst en dat door periodieke stortingen 
terugbetaald wordt.

Duur Onbepaald Bepaald

Terugbetalings
modaliteiten

Het geleende bedrag en de kredietkost zullen 
terugbetaald en betaald worden door stortingen van 
vaste en periodieke mensualiteiten (maandelijkse 
terugbetalingen). Een verplichte minimummensualiteit 
zal afgehouden worden. Deze verplichte 
minimummensualiteit bedraagt:
-  5,6% voor kredietopeningen lager of gelijk aan €5000,
-  4,2% voor kredietopeningen boven €5000 en tot
€10.000,

-   2,8% voor kredietopeningen boven de €10.000 van
het resterende verschuldigde bedrag, verhoogd met
de kosten voor de kaart met een minimum van €25 per
maand.

Het verplichte maandelijks terug te betalen 
minimumbedrag is minder hoog dan bij de lening op 
afbetaling of verkoop op afbetaling maar men moet 
zeer bedachtzaam zijn op de nulstellingtermijn (zie 
hieronder).

Het ontleende bedrag en de kredietkost zullen 
terugbetaald en betaald worden door de storting van 
een maandelijks vast bedrag op een vaste datum.  
De exacte duur van het krediet en het totaal terug 
te betalen bedrag zijn van bij het begin van de 
overeenkomst gekend. 

Maandelijkse 
afbetalingen 
(kapitaal en 
interesten)

Variabel met een minimum vastgelegd in de 
overeenkomst, in functie van het resterende 
verschuldigde bedrag en het kredietbedrag.
De terugbetalingen worden in mindering gebracht eerst 
op de interesten, de kosten, de achterstallige kosten, 
nadien op het vervallen kapitaal en ten slotte op de 
bedragen in kapitaal die nog niet vervallen zijn, behalve 
in het geval van opzegging van de overeenkomst; 

-  Vastgelegd bij aanvang van de overeenkomst met
een deel kapitaal en een deel interesten, bepaald in
de aflossingstabel 1.

-  De aflossingstabel  geeft het detail weer van alle
maandelijks te betalen afbetalingen met telkens de
aanduiding van het bedrag van de maandelijkse
afbetaling, de verdeling van elke terugbetaling
tussen de aflossing van het kapitaal, de interesten
berekend op basis van de debetrentevoet en het
resterende verschuldigde kapitaal na de betaling
van elke maandelijkse afbetaling.

VERGELIJKING VAN DE KREDIETVORMEN
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1  De aflossingstabel moet verplicht bij de kredietovereenkomst gevoegd zijn op het moment van afsluiten. De kredietnemer kan tijdens de hele duur van de overeenkomst van de kredietgever een kopie van de 
aflossingstabel eisen zonder dat hem hiervoor kosten aangerekend worden.    

Finance
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JKP Het gaat om een percentage dat de totale kredietkost vertegenwoordigt, uitgedrukt op jaarbasis. 
Het JKP omvat dus alle kredietgebonden kosten die ten laste van de kredietnemer zijn en door de kredietgever 
gekend zijn. Het gaat om interesten op het geleende kapitaal, kosten voor de kaart, beheerskosten…
Tweemaal per jaar berekent de FOD Economie de maximale JKP’s die door kredietgevers voor elk type 
kredietovereenkomst kunnen geëist worden. Deze zijn veel hoger voor kredietopeningen met kaart dan voor 
leningen op afbetaling of verkopen op afbetaling.

Huidige geldende 
rentevoet bij 
Fimaser 

- 12,50 % voor bedragen > € 5.000,
- 13,50% voor bedragen > € 1.250 tot € 5.000,
- 15,50 % voor bedragen < = € 1.250.
De debetrentevoet die een rol speelt bij de berekening 
van het JKP varieert tijdens de overeenkomst. Het kan 
zowel naar boven als naar beneden toe variëren.

Tussen de 5,49 % en 13,50 %: JKP (identiek aan 
de vaste jaarlijkse debetrentevoet want geen 
kosten).Verschillend naar gelang het kredietbedrag 
en de looptijd van het kredietcontract. 
De debetrentevoet en dus het JKP blijven tijdens 
de hele duur van de overeenkomst vast.

Opeisbaarheid van 
het verschuldigde 
resterende 
bedrag in geval 
van eenzijdige 
opzegging

De kredietgever kan op elk moment de 
kredietovereenkomst opzeggen door aangetekend 
schrijven aan de consument. Hij moet een 
opzegperiode van twee maanden respecteren. 
De ontbinding treedt op bij het verstrijken van de 
opzegtermijn.
Op datum van opzegging moet de consument 
het volledige resterende verschuldigde bedrag 
terugbetalen.

De kredietgever mag de kredietovereenkomst 
niet opzeggen. Hij mag dit enkel vervroegd 
beëindigen wanneer de consument zijn contractuele 
verplichtingen niet nakomt.

Nulstellingster
mijn

-  De wet voorziet (vanaf 2013) een nulstellingstermijn.
Wanneer deze termijn afgelopen is, moet
het resterende verschuldigde bedrag van de
kredietopening integraal terugbetaald worden.

-  De terugbetaling van de enkele
minimummensualiteiten die in de overeenkomst
voorzien zijn, zijn niet altijd voldoende om alle
verschuldigde bedragen terug te betalen vóór
het einde van de nulstellingstermijn. Er zijn dus
bijkomende stortingen nodig.

-  Vooraf waarschuwt de kredietgever de consument
ten minste twee maanden vóór het einde van de
nulstellingstermijn.

Geen nulstelling. De terugbetaling van de 
maandelijkse afbetalingen die in de overeenkomst 
voorzien is, maakt het mogelijk om op het einde van 
de overeenkomst het geleend bedrag, de interesten 
en de kosten integraal terug te betalen.

Getrouwheid De kaart geeft recht op bepaalde voordelen die de 
kredietgever en/of de krediettussenpersoon aan de 
consument bekend maakt:
- Geïntegreerde bonusgetrouwheidskaart
- Promoties:
1°)  Welkomstaanbod: Bij de opening van de eerste Visa

kaart van Carrefour, wordt een korting van 10% 
berekend op het bedrag van de eerste aankoop 
van minimum 2 artikelen en van minimum €50. 
Het bedrag van de korting wordt toegekend in 
aankoopbons van €5 (dit bedrag wordt naar boven 
afgerond om een veelvoud van 5 te bekomen). 
Deze aankoopbons zijn geldig op aankopen betaald 
met de Visa kaart van Carrefour in een hypermarkt 
Carrefour en verrekend aan de kassa op een 
volgende aankoop van minimum €20 (maximum  
1 aankoopbon per aankoopschijf van €20).   

2°)  Maandelijkse kortingen van 5% tot 10% op een 
selectie artikelen bij Carrefour.

3°) Bons van €5 tijdens de Visa Days.
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