anders dan anderen

HypConsume

Make life easy

U overweegt een grote aankoop? U heeft onverwachte kosten en beschikt op korte termijn niet over de nodige eigen
financiële middelen? Of uw spaargeld is niet vlot beschikbaar voor onverwachte kosten?
Dan kan u als eigenaar van een onroerend goed een hypothecaire lening aangaan onder

HypConsume

om al uw grotere projecten op middellange termijn te realiseren.

Wat is een hypothecair krediet met

roerende bestemming?

Sinds de nieuwe wetgeving, in voege getreden op 01 april 2017, kan een hypothecair krediet zowel een onroerende
(woning), als roerende bestemming hebben.
Een krediet (bv. voor de aankoop van een wagen), waarvoor een hypothecaire zekerheid gevestigd is, wordt door de
nieuwe wetgeving eveneens als hypothecair krediet beschouwd. Aangezien het gaat over een hypothecair krediet
moet u rekening houden met de kosten van de hypothecaire inschrijving en de akte.
U kan dus bijvoorbeeld voor de aankoop van een luxewagen een hypothecair krediet afsluiten.

Waarvoor kan u HypConsume gebruiken?
•
•
•
•
•
•

Voor de aanschaf van een voertuig (nieuw of tweedehands);
Voor de aanschaf van een boot;
Voor de (her)inrichting van uw woning;
Voor het maken van een cruise;
Voor persoonlijke doeleinden, mits motivatie;
…

Wie kan gebruik maken van HypConsume?
•
•
•

Iedereen die reeds eigenaar is van een woning;
Consumenten die op zoek zijn naar een financiering op middellange termijn;
Klanten die hogere bedragen wensen te financieren (min.37.001 EUR);

•

…

Let op, geld lenen kost ook geld

Valérie en Fred kopen een mobilhome

Monique en Danny vernieuwen hun interieur

Valérie en Fred zijn eigenaar van een woning. Zij wensen een mobilhome te kopen waarmee zij jaarlijks op
vakantie kunnen gaan.

Na 25 jaar is de woning van Monique en Danny toe aan
vernieuwing.

Een bank zal doorgaans lenen op korte termijn maar dit
resulteert in een te hoge maandlast.
Hun makelaar stelt HypConsume voor. De terugbetaling wordt gespreid over een langere looptijd en de
maandelijkse terugbetalingen liggen een stuk lager
waardoor het niet alleen bij plannen blijft. Hierbij moet
u wel rekening houden met de kosten van hypothecaire
inschrijving en notariële akte.

Zij contacteerden een interieurarchitect die samen met
hen de nieuwe look van hun woning bepaalde.
Offertes werden gevraagd voor behang- en schilderwerken en ze gingen op zoek naar de geschikte meubels.
Dankzij HypConsume voelen Monique en Danny zich
weer volledig thuis in hun huis.

Hypothecaire kredieten met een roerende bestemming
Credimo biedt via een breed netwerk van kredietmakelaars een geschikte kredietoplossing die aan de noden voldoet
van zowel particulieren als zelfstandigen. Samen met uw kredietmakelaar bekijken wij uw behoeften en
houden we rekening met uw financiële situatie en toekomstplannen. Credimo biedt u competitieve
tarieven en onderzoekt uw kredietaanvraag met specifieke aandacht voor al hetgeen uw aanvraag
uniek maakt.
Vooraleer u een hypothecair krediet aangaat, is het belangrijk dat u de gepaste looptijd en
tariefformule kiest. Uw kredietbemiddelaar helpt u hier graag bij.

Let op, geld lenen kost ook geld

V.U. J. Van Nieuwenhuysen, Weversstraat 6-10, B-1730 Asse
Versie: HypConsume2017

Uw makelaar:

Elke klacht kan gericht worden aan:
intern: Credimo NV, Weversstraat 6-10 te B-1730 Asse, fax. 02/454 10 16, klachtenbeheer@credimo.be.
extern: Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 te 1000 Brussel, tel.
02/545 77 70, fax. 02/545 77 79, ombudsman@ombudsfin.be of via een webformulier op www.ombudsfin.be
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