AUTOFINANCIERING

WELKE FINANCIERING
PAST BIJ U?
WIJ HELPEN U
GRAAG OP WEG
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PEUGEOT BETAALPLAN
ALTIJD EEN PASSEND
FINANCIERINGSVOORSTEL
U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER
BEKOSTIGEN. DAN KUNT U MET PEUGEOT BETAALPLAN UW TOEKOMSTIGE
AUTO FINANCIEREN. ZO HOEFT U NIET TE SPAREN EN HEEFT U ER OOK GEEN
ZORGEN AAN. U BETAALT NAMELIJK ELKE MAAND EEN DEEL VAN UW NIEUWE
PEUGEOT AF. EN U REGELT ALLES IN ÉÉN KEER BIJ UW PEUGEOT-DEALER. OOK
DAT IS WEL ZO PRETTIG.
PEUGEOT BETAALPLAN WORDT AANGEBODEN DOOR PSA FINANCE, DE LEASEEN FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ VAN PEUGEOT.

DE VOORDELEN VOOR U OP EEN RIJ:
• altijd een passend financieringsvoorstel dat bij uw wensen past
• altijd aantrekkelijke aanbiedingen op financieringen in de showroom
• u bent altijd verzekerd van de beste service en mobiliteit
• alles in één keer geregeld

15 x 5
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WELKE FINANCIERING
PAST BIJ U?
MISSCHIEN EEN INGEWIKKELD VERHAAL, MAAR WIJ HELPEN U GRAAG MET HET MAKEN
VAN DE BESTE KEUZE. U KUNT KIEZEN UIT TWEE VORMEN VAN FINANCIERING. DEZE ZIJN
GEBASEERD OP EEN AFLOPEND KREDIET.
ZO WERKT EEN AFLOPEND KREDIET
Bij een aflopend krediet betaalt u uw auto binnen een vastgestelde tijd af. De kosten, zoals de rente, zijn van tevoren
vastgesteld. Zo weet u van tevoren wanneer u alles heeft afbetaald en u weet ook precies waar u aan toe bent. U
kunt kiezen uit twee aantrekkelijke soorten aflopend krediet:
1. Peugeot Betaalplan
U betaalt elke maand een vast bedrag dat vooraf is afgesproken. Na de laatste betaling is de auto van u. Omdat uw
Peugeot-dealer zeker weet dat u de eigenaar wordt, kan hij u een voordelige aanbieding doen.
2. Peugeot Betaalplan met restantbetaling
Ook hier betaalt u elke maand een vast bedrag. Alleen lost u niet het gehele bedrag af met deze maandelijkse betalingen.
Er blijft een afgesproken bedrag open aan het eind: het restant. U kunt dit restant betalen, of u kunt uw auto inruilen. En
eerlijk is eerlijk, de auto is dan meestal meer waard dan het restant.

Contantprijs**

Aanbetaling/
inruil

Totaal
kredietbedrag

Looptijd
in
maanden

Debetrentevoet

Jaarlijks
kostenpercentage***

Maandbedrag

Totaal
te betalen
bedrag

Betaalplan

Peugeot
108

€ 10.940

€ 5.170

€ 5.770

48

7,9%

7,9%

€ 140

€ 6.713

Betaalplan met
restantbetaling*

Peugeot
208

€ 14.790

€ 3.690

€ 11.100

36

7,4%

7,4%

€ 159

€ 13.112

*In dit voorbeeld is uitgegaan van een restantbetaling van € 7.395.
**Contantprijzen zijn voorbeelden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
***Het jaarlijkse kostenpercentage is de wettelijke prijsaanduiding van het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.
Bij Peugeot Betaalplan is de rente vast gedurende de looptijd.
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HOEVEEL KUNT U
EIGENLIJK LENEN?
Hieronder vindt u twee voorbeelden van iemand die een krediet afsluit voor het kopen van een Peugeot. Zo weet u
wat u ongeveer kunt verwachten. In de voorbeelden hebben we rekening gehouden met een bedrag dat iemand
minimaal nodig heeft om te kunnen leven, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Natuurlijk kan uw persoonlijke
situatie hiervan afwijken. U kunt aan de gegeven voorbeelden daarom geen rechten ontlenen.
OM TE BEREKENEN HOEVEEL U KUNT LENEN, HOUDEN WE REKENING MET:
• de hoogte van de inkomsten van u en uw partner
• de hoogte van uw huur of hypotheek
• uw andere vaste uitgaven
• of u een tijdelijk of vast contract heeft bij uw werkgever
• de auto die u wilt kopen
Voorbeeld 1:
U bent alleenstaand en u bent van plan een auto aan te
schaffen van € 14.000. Uw oude auto is € 6.500 waard.
Deze ruilt u in. De overige € 7.500 wilt u lenen. U heeft
een vaste baan met een netto inkomen van € 1.600 per
maand. Als we uw vaste uitgaven hiervan aftrekken,
houdt u € 500 over. Dit bedrag mag u gebruiken voor
het afbetalen van de lening.

Voorbeeld 2:
U bent getrouwd en u heeft een gezin met twee
kinderen. U bent van plan een auto aan te schaffen
van € 25.000. Uw inruilauto is € 10.000 waard en de
overige € 15.000 wilt u lenen. U heeft een vaste baan
met een netto inkomen van € 1.900 per maand. Uw
partner heeft een vast netto inkomen van € 1.200 per
maand. Als we uw vaste uitgaven hiervan aftrekken,
houdt u € 1.350 over. Dit bedrag mag u gebruiken voor
het afbetalen van de lening.

Rekenvoorbeeld:
Netto inkomen
Woonlasten
Levensonderhoud

Rekenvoorbeeld:
Netto inkomen
Woonlasten
Levensonderhoud

Netto besteedbaar inkomen

€ 1.600
– € 350
– € 750
€ 500

Netto besteedbaar inkomen

€ 3.100
– € 800
– € 950
€ 1.350

MAG IEDEREEN GEBRUIKMAKEN VAN ONZE FINANCIERING?
We zien iedereen het liefst zonder zorgen wegrijden in een nieuwe Peugeot. Wel controleren we eerst een paar
zaken, voor úw zekerheid en die van ons.
DE VOORWAARDEN VOOR EEN FINANCIERING:
• u heeft een vast of regelmatig inkomen
• u bent 18 jaar of ouder
• u heeft de Nederlandse nationaliteit of u beschikt over een permanente verblijfsvergunning
• u heeft een geldig legitimatiebewijs
• u bent jonger dan 80 jaar op het moment dat u de lening afgelost moet hebben
WE MELDEN ALLE LENINGEN BIJ BKR
PSA Finance meldt elke overeenkomst bij Bureau Krediet Registratie (BKR). BKR verwerkt deze gegevens in het
Centraal Krediet Informatiesysteem. Dit om ervoor te zorgen dat niemand te veel leent. Wij kijken welke leningen u
heeft lopen, welke leningen u in het verleden probleemloos heeft afgelost en of u betalingsachterstanden heeft. Wij
zijn wettelijk verplicht betalingsachterstanden van meer dan twee maanden te melden bij BKR.
HOE BEREKENEN WE DE TOTALE KOSTEN VAN UW KREDIET?
De totale kosten zijn afhankelijk van de tijd waarin u de lening aflost, de hoogte van de financiering en het
rentepercentage. De totale kosten per jaar worden uitgedrukt in het wettelijk jaarlijks kostenpercentage.
Dit zijn alle kosten die u per jaar betaalt voor de lening. Meer informatie en voorwaarden vindt u via
www.peugeot.nl/betaalplan. Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocument toe.
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HOE REGEL IK
MIJN FINANCIERING?
OVER HET REGELWERK ROND DE FINANCIERING HOEFT U ZICH GEEN ZORGEN
TE MAKEN. EEN AFSPRAAK BIJ UW BANK IS NIET NODIG. U MAAKT BIJ UW
PEUGEOT-DEALER GEWOON EEN KEUZE UIT DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN. EN WIJ DOEN DE REST.
UW PEUGEOT-DEALER REGELT ALLES
Uw Peugeot-dealer helpt u graag op weg. Hij neemt u allereerst alle administratieve rompslomp
uit handen. Als u kiest voor een lening van Peugeot, zorgt uw dealer ook voor de aanvraag bij
PSA Finance, waar de aanvraag beoordeeld wordt. Na goedkeuring stellen wij de zogenoemde
financieringsovereenkomst op. Hierin staan de afspraken van de financiering. Deze overeenkomst
ligt voor u klaar als u uw nieuwe auto komt ophalen. Neem de volgende documenten mee om de
financieringsovereenkomst officieel te maken:
• een bewijs van uw inkomen
• een bankafschrift met daarop uw maandelijkse huur- of hypotheeklasten
• een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs)
Uw Peugeot-dealer kijkt deze stukken na. Daarna stuurt uw dealer een kopie van deze stukken naar PSA
Finance, samen met de door u ondertekende overeenkomst. U ontvangt een kopie van de overeenkomst
voor uw eigen administratie.
ALGEMENE VOORWAARDEN
De auto blijft eigendom van PSA Finance zolang u hem nog niet heeft afbetaald. Nadat u het
totaalbedrag aan PSA Finance heeft terugbetaald, bent u automatisch eigenaar van de auto
(eigendomsvoorbehoud). Deze leningen van PSA Finance zijn gebaseerd op Huurkoop. Huurkoop is
een ‘drie-partijenovereenkomst’ en is onder eigendomsvoorbehoud. Oftewel, u wordt pas eigenaar
nadat de laatste termijn is voldaan.
Wij mogen in de volgende gevallen eisen dat u uw krediet meteen terugbetaalt:
• als u twee maanden of langer betalingsachterstand heeft en uw verplichtingen ook na een
ingebrekestelling niet nakomt
• als u niet meer in Nederland woont of als u binnen enkele maanden niet meer in Nederland woont
• als u overlijdt en de betalingen niet meer worden gedaan
• als u failliet gaat
• als u de auto niet meer bezit
• als u bij het afsluiten van de financieringsovereenkomst bewust onjuiste informatie heeft gegeven
• als u in de schuldsanering komt
In de meeste gevallen verbreken wij de financieringsovereenkomst.
BETALINGSACHTERSTAND
Als u een betalingsachterstand heeft, stellen wij u in gebreke. Wij zullen u vervolgens, als u
vanaf dat moment niet betaalt, de wettelijk toegestane vertragingsvergoeding berekenen. Deze
vertragingsvergoeding wordt gebaseerd op het jaarlijkse kostenpercentage, zoals vermeld in de
overeenkomst.
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VERVROEGDE AFLOSSING
U kunt uw lening op elk moment geheel of gedeeltelijk aflossen. U hoeft dan geen rente meer te betalen over
dat bedrag. Als u eerder wilt aflossen, dan kost dit 1% of 0,5% van het bedrag dat nog niet is afbetaald. Als uw
overeenkomst nog meer dan een jaar geldig is, kost dit 1%. Als uw overeenkomst minder dan een jaar geldig
is 0,5%. De kosten kunnen nooit hoger zijn dan de rente die u nog moet betalen.
Voorbeeld vervroegd aflossen:
Bij een contract voor drie jaar staat na zes maanden nog € 8.000 open. Dit bedrag wilt u in één keer aflossen.
De kosten hiervoor zijn € 80, namelijk 1% van € 8.000. Bij een contract voor drie jaar staat na 30 maanden
nog € 1.600 open. Dit bedrag wilt u in één keer aflossen. De kosten hiervoor zijn € 8, namelijk 0,5% van € 1.600.
GOED VERZEKERD MET PEUGEOT ASSURANCE
U bent (wettelijk) verplicht een WA-verzekering af te sluiten, maar u bent vrij in de keuze bij welke
verzekeringsmaatschappij u deze afsluit. Peugeot kan u een unieke, zeer uitgebreide Peugeot-autoverzekering
aanbieden. Want ook al bent u nog zo voorzichtig, een ongeluk zit in een klein hoekje. Exclusief voor Peugeotrijders bieden we de beste autoverzekering voor een heel scherpe premie. Kijk voor informatie in de brochure
Peugeot Assurance, neem telefonisch contact op via 024 - 36 65 693 (lokaal tarief), of kijk op
www.peugeot.nl/assurance.
KLACHTEN
Wij doen er alles aan om uw financiering volledig zorgeloos te laten verlopen. En we vinden het belangrijk dat
u tevreden bent. Heeft u toch een klacht over ons of over een van onze dealers?
HOE DIENT U EEN KLACHT IN?
U kunt uw brief sturen naar: PSA Finance, Postbus 8709, 3009 AS Rotterdam. Of stuur een e-mail naar
particulier@psa-finance.com. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, proberen wij deze binnen zeven
werkdagen voor u op te lossen. Als PSA Finance niet binnen zeven werkdagen een inhoudelijk antwoord kan
geven, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin staat wanneer wij verwachten uw klacht te
behandelen. Wij stellen alles in het werk om uw klacht binnen zes weken opgelost te hebben. Is uw klacht niet
naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid). U kunt dit klachtenloket bereiken via www.kifid.nl of telefonisch via +31 (0)70 33 38 999.
MEER WETEN? VRAAG HET UW DEALER OF KIJK ONLINE
Wilt u weten wat uw auto per maand gaat kosten? Vraag het uw dealer of kijk voor meer informatie op
www.peugeot.nl/betaalplan. Ons professionele dealernetwerk helpt u graag verder op weg. De financiering
regelt u dus direct in de showroom van uw eigen vertrouwde Peugeot-dealer! Voor uw gemak, gewoon alles
onder één dak.

Peugeot Betaalplan is een product van PSA Finance en wordt aangeboden door PSA Financial Services Nederland B.V., Hoofdweg 256, 3067 GJ
Rotterdam, ingeschreven bij Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam onder nummer 12007744. Financiële dienstverlening van PSA
Finance omvat lease, financieringen en verzekeringen. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen
voorbehouden. Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocument toe.
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