
Let op bij geld lenen!

terug dan je hebt geleend. Heb je geld nodig, dan kun je er ook voor sparen, zoeken naar 
een goedkopere mogelijkheid of overwegen om te lenen. Ga je lenen, bedenk dan vooraf 
goed of je de kosten kunt dragen en hoe je dit op een verantwoorde manier kunt doen. 
Houd rekening met de vaste lasten die je elke maand al hebt. Zoals bijvoorbeeld kosten 
voor eten, drinken, huur en elektriciteit. Zorg dat je dit kunt blijven betalen. 

Een financieel adviseur kan je helpen bij het afsluiten van een lening. Hij mag je alleen 
advies geven als hij weet hoeveel je verdient en hoeveel kosten je per maand hebt. Zorg 
daarom dat je zelf je eigen kosten en uitgaven goed in kaart brengt. Wanneer je de kosten 

          moment is het misschien vervelend, maar het voorkomt dat je in   
      financiële problemen raakt. Dat je belangrijke uitgaven niet   
        meer kunt doen, zoals het betalen van je huur en 
          elektriciteitsrekening.  

Geld lenen brengt risico’s met zich mee. Wie leent, betaalt rente én aflossing. 
Bedenk vooraf of je dat bedrag kunt betalen.

 

Let op de volgende punten voordat je geld leent:

Heeft de aanbieder van de 
lening een vergunning? Kijk 

hiervoor op:

www.afm.nl/caribisch-
nederland-register 

Met spaargeld ben je altijd goedkoper uit dan met lenen. Het ene kost geld, 
het andere niet. 

Laat je niet onder druk zetten om te tekenen maar 
lees alles thuis eerst goed door. Begrijp je iets 
niet? Vraag er dan naar bij een financieel 
adviseur. 



Geld lenen en het toezicht van de AFM

Financiële producten kunnen ingewikkeld zijn en daarom lastig te beoordelen. Reclames 
over bijvoorbeeld leningen mogen niet misleidend zijn. Ook zijn er regels over de kosten 
die je moet betalen als je een lening afsluit. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een 
onafhankelijk toezichthouder die controleert of financiële ondernemingen in Bonaire, Sint  
        Eustatius, Saba én in  Nederland zich aan de regels   
       houden. Dit is een wettelijke taak. De AFM let er op dat   
       een bank, verzekeraar of tussenpersoon in jouw belang   
     handelt en de juiste informatie geeft over de risico’s en   
             kosten van een financieel product. 

Wat zijn de totale kosten? Hoe hoog is de effectieve rente, dit is het 
rentepercentage op jaarbasis inclusief alle kosten van de lening. Wat zijn de 
bijkomende kosten? 

Wanneer is de lening afbetaald en mag je eerder aflossen?

Hoe lang is het rentepercentage geldig, kan deze stijgen? 

Vraag verschillende offertes aan voor een lening. De geboden rentetarieven kun je 
dan naast elkaar leggen, maar ook de voorwaarden.

Lenen is niet verstandig als je iets wilt kopen dat korter 
meegaat dan de looptijd van je lening.

Voor meer informatie kunt 
u naar:

www.afm.nl/caribisch-
nederland

http://www.afm.nl/caribisch-nederland
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