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Uw favoriete auto binnen handbereik

U heeft hem gevonden: de auto die aan al uw eisen en wensen voldoet. Nu het 

geld nog. Want hoe we het ook wenden of keren, een auto is en blijft een grote 

aanschaf. En het is nu eenmaal niet altijd mogelijk om het aankoopbedrag in  

één keer op tafel te leggen. Lastig? Wat Alpha Credit Nederland betreft niet.   

Bij ons regelt u voor de auto van uw voorkeur heel eenvoudig een aantrekkelijke 

financiering.

Met een financiering bij Alpha Credit Nederland kiest u voor comfort en zekerheid. 

We bieden u niet alleen het gemak van gespreid betalen, we hebben bovendien 

als geen ander verstand van uw auto. Samen met u selecteren we uit ons brede 

aanbod de financieringsvorm en het tarief die het best aansluiten bij uw auto 

en uw persoonlijke situatie. En voor welke vorm u ook kiest, u kiest altijd voor 

betrouwbaarheid: Alpha Credit Nederland.
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Huurkoop

‘Kies voor helderheid’

Terugbetalen

Voor het aflossen van de financiering is de keuze aan u. Om te beginnen kunt 

u het geleende bedrag natuurlijk gewoon in zijn geheel aflossen tot het einde 

van de overeenkomst. Maar er zijn ook alternatieven mogelijk. Aantrekkelijke 

 alternatieven, want u kunt ze gebruiken om het maandelijkse termijnbedrag te 

verlagen. Zo kunt u een aanbetaling doen, bijvoorbeeld door inruil van uw huidige 

auto. Of u lost af tot een vooraf overeengekomen bedrag. Dit bedrag – de slot-

termijn – lost u vervolgens tegelijk met het laatste reguliere maandelijks termijn- 

bedrag af. Deze methode is extra interessant wanneer u de slottermijn afstemt 

op de verwachte restwaarde van uw auto na de gebruiksduur. De restwaarde 

vormt dan in feite de slottermijn. Immers, de duur van uw financiering komt over-

een met de  gebruiksduur. Ruilt u uw auto bij uw eigen dealer in, dan kunt u ook 

uw nieuwe auto weer bij hem financieren. Uw dealer vertelt graag meer over de 

mogelijk heden.

Financieren

Huurkoop is misschien wel de meest overzichtelijke manier om uw auto te 

financieren. De hoogte van het krediet wordt bepaald door de aanschafprijs van 

uw auto. U lost het krediet af in gelijke maandelijkse termijnbedragen. De duur 

van het krediet spreekt u van tevoren met ons af. Afhankelijk van uw wensen en 

mogelijkheden kunt u minimaal € 2.250,- financieren. De duur van de kredietover-

eenkomst kan variëren van 3 tot 72 maanden. Tijdens de gehele duur van de 

kredietovereenkomst bent u economisch eigenaar van de auto. De duur van de 

financiering is gerelateerd aan de economische  levensduur van de auto. Wanneer 

u na afloop het huurkoopbedrag volledig heeft afgelost, bent u zowel  juridisch als 

economisch eigenaar van de auto.

Kenmerken

 Maximaal overzicht door een vast maandelijks termijnbedrag en een vaste 

duur van de  kredietovereenkomst;

 Aflossen in maandelijkse termijnbedragen;

 Duur van de kredietovereenkomst van minimaal 3 en maximaal 72 maanden;

 Financieringen van minimaal € 2.250,-;

 Huurkoop met een slottermijn = lager maandelijks termijnbedrag.

Huurkoop is een heldere zaak: u financiert de aanschafprijs van uw  

auto en betaalt het geleende bedrag in gelijke maandelijkse termijnen 

terug. Door af te lossen met een slottermijn, verlaagt u het maandelijkse 

 termijnbedrag.

6 7



Persoonlijke lening

Financieren

Wilt u uw auto geheel of slechts gedeeltelijk financieren? Met een persoonlijke  

lening kan het allebei.  Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kunt u een 

bedrag financieren vanaf € 2.250,-. En ook wat de duur van de kredietovereen-

komst betreft, is de keuze aan u: minimaal 3 maanden en maximaal 72  

maanden.  Samen met ons bepaalt u hoeveel u wilt financieren en in hoeveel tijd 

u het gefinancierde bedrag wilt terug betalen. Die duur staat vanaf dan vast.

Kenmerken

 Een vaste rente en een vaste duur;

 Financieringen vanaf € 2.250,-;

 Duur van de kredietovereenkomst van minimaal 3 en maximaal 72 maanden;

 Terugbetalen in gelijke maandelijkse termijnbedragen;

 Hoe langer de duur van de kredietovereenkomst,  

hoe lager het maandelijkse termijnbedrag.

Terugbetalen

U betaalt het gefinancierde bedrag terug in gelijke maan delijkse termijnbedragen. 

Die zijn gebaseerd op de duur van de kredietovereenkomst: hoe langer de 

duur, hoe lager het maandelijks termijnbedrag. De duur wordt afgestemd op de 

 gebruiksduur van uw auto. De maandelijkse termijnbedragen bestaan voor een 

deel uit aflossing en voor een ander deel uit rente. Net als de duur van de krediet-

overeenkomst, ligt ook de rente vast. Dat is wel zo helder: u weet vooraf precies 

waar u aan toe bent en komt nooit voor verrassingen te staan. Aan het einde van 

de duur van de kredietovereenkomst heeft u de hele lening afgelost.

Niet alle dealers bemiddelen in een persoonlijke lening. U kunt dit  

navragen bij uw dealer.

‘Maak van lenen een heldere zaak’

Financieren tegen een vaste rente en terugbetalen volgens vaste 

 maandelijkse termijnbedragen en gedurende een vaste duur – de 

 persoonlijke lening in een notendop.
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Doorlopend krediet

Financieren

Samen met ons bepaalt u welk bedrag u wilt financieren. Afhankelijk van uw 

wensen en mogelijkheden is dat bedrag – het totale kredietbedrag – minimaal 

€ 2.250,-. Het geld dat u nodig heeft voor de aankoop van de auto kunt u (tot 

aan het totale kredietbedrag) bij de start van het krediet opnemen. Het bedrag 

dat u opneemt, betaalt u in maandelijkse termijnbedragen terug, samen met de 

rente over dit bedrag. Als u wilt, kunt u de afgeloste bedragen vervolgens altijd 

weer opnemen. De lening loopt tot het moment waarop u het totale kredietbedrag 

heeft afgelost. U bepaalt zelf hoe snel dat is. Want u kunt ook meer aflossen dan 

de gestelde maandelijkse termijnbedragen. Wanneer u dat doet zal de duur van 

de kredietovereenkomst korter worden. Aan vervroegd aflossen zijn geen kosten 

verbonden.

Terugbetalen

De maandelijkse termijnbedragen bestaan uit een aflossingsdeel en een  

rentedeel. De maandelijkse termijnbedragen bedragen 2% van het afgesproken 

totale kredietbedrag. De debetrentevoet van een doorlopend krediet is variabel: 

u betaalt rente over opgenomen bedragen, dus als u meer opneemt,  betaalt u 

meer rente. Ook de duur van de kredietovereenkomst neemt dan toe, maar het 

maandelijks  termijnbedrag blijft gelijk.

Kenmerken

 Extra financiële armslag én maximale flexibiliteit;

 Een totaal kredietbedrag van minimaal € 2.250,-;

 Op elk gewenst moment opnemen en aflossen;

 De lening loopt minimaal tot het moment waarop het hele krediet is afgelost;

 Maandelijkse termijnbedragen van 2% van het afgesproken totale krediet-

bedrag.

* Het doorlopend krediet kent een onbepaalde duur.

Niet alle dealers bemiddelen in een doorlopend krediet. U kunt dit  

navragen bij uw dealer.

‘Geniet van maximale vrijheid’

Wilt u extra financiële armslag en tegelijk optimale flexibiliteit? Dan is een 

doorlopend krediet* de juiste keuze.
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Financieren van a tot z

De beoordeling van uw aanvraag

U komt in aanmerking voor een financiering bij Alpha Credit Nederland als u 

inkomen heeft uit (voormalige) loondienst en de Nederlandse nationaliteit heeft of 

over een permanente verblijfsstatus beschikt. Het is belangrijk dat u uw inkomen 

kunt aantonen met een recente, originele loonstrook. Ook vragen we u om een 

geldige legitimatie of verblijfsstatus te overleggen. Ten slotte mag u bij huurkoop 

en een persoonlijke lening niet jonger zijn dan 18 jaar en – inclusief de duur van 

de kredietovereenkomst – niet ouder dan 70 jaar. Bij een doorlopend krediet mag 

u op het moment van afsluiten maximaal 64 jaar zijn (= inclusief de duur van de 

kredietovereenkomst maximaal 70 jaar). Bij een eventuele afwijzing zullen wij u op 

uw verzoek de reden(en) schriftelijk mededelen.

De totstandkoming van uw financiering

Voldoet u aan de voorwaarden voor een financiering? Dan kiest u samen met 

ons de financieringsvorm die het best past bij uw auto en uw situatie. Vervolgens 

bepalen we de hoogte van het totale kredietbedrag en vullen we uw aanvraag in. 

Alpha Credit Nederland beoordeelt dan uw aanvraag, ondermeer op basis van uw 

inkomsten-lastenverhouding en de toetsing door het BKR. Tevens ontvangt u het 

formulier Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet. Bij goed-

keuring stellen we het contract op. Na een laatste controle van het contract en de 

bijbehorende stukken kunt u beschikken over uw auto.

De toetsing van uw kredietaanvraag

Alpha Credit Nederland is een financieringsmaatschappij en dus als deelnemer 

aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Het BKR 

probeert onder meer te voorkomen dat consumenten zo veel kredieten nemen dat 

ze hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen. Daartoe registreert het BKR 

gegevens van personen die een financiering zijn aangegaan. Net als andere deel-

nemers van het BKR zijn we verplicht om uw kredietaanvraag te toetsen en om de 

overeenkomst die u met ons sluit en eventuele betalingsachterstanden van meer 

dan twee maanden te melden bij het BKR.

De rente van uw financiering

De rente die bij de financiering hoort, berekenen we aan het begin van de duur 

van de kredietovereenkomst. Alleen bij het doorlopend krediet kan de rente  

tussentijds veranderen. Gebeurt dit, dan brengen we u daarvan  schriftelijk op  

de hoogte. Naast de rente staat in uw kredietovereenkomst een ‘jaarlijks  

kosten percentage’ vermeld. Die kunt u zien als het prijskaartje van uw finan-

cierings  vorm: in het jaarlijks kostenpercentage zitten alle kosten van het krediet. 

Deze rente laat dus zien hoeveel het precies kost om uw auto te financieren.

In acht stappen naar een krediet 

1. U bepaalt de vorm en de hoogte van uw krediet.

2. Samen met uw dealer vult u het aanvraagformulier in dat  

vervolgens direct verzonden wordt naar Alpha Credit Nederland.

3. Alpha Credit Nederland beoordeelt uw aanvraag aan de hand van 

onder meer uw inkomsten- en lastenverhouding en een BKR-toetsing.

4. U krijgt via uw dealer bericht over de uitslag van de beoordeling.

5. U ontvangt het formulier: “Europese standaardinformatie inzake  

consumentenkrediet”.

6. Uw dealer stelt bij goedkeuring het contract op en stuurt dit samen 

met de benodigde stukken naar Alpha Credit Nederland.

7. Alpha Credit Nederland controleert het contract en de stukken.

8. U kunt beschikken over uw geld.

Een auto financieren. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Hieronder  

leest u alles wat u weten moet om een weloverwogen stap te zetten.
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De inkomens-levensnorm

Wij hanteren als norm dat u 2% van het totale kredietbedrag altijd moet kunnen 

betalen. We gaan daarbij uit van een vaste norm voor het berekenen van uw  

levensonderhoud. Het te reserveren bedrag voor levensonderhoud wordt  

berekend volgens de leennorm van de VFN Gedragscode, welke u kunt vinden  

op www.vfn.nl.

Kort gezegd bestaat de Leennorm van de VFN Gedragscode uit de volgende 

delen:

1.  De basisnorm. 

De hoogte van de basisnorm is afhankelijk van het type huishouden:  

alleenstaand, alleenstaand met kinderen, gehuwd/samenwonend en  

gehuwd/samenwonend met kinderen. De basisnorm wordt jaarlijks vastgesteld 

door het bestuur van de VFN en is onder andere gebaseerd op publicaties van  

het NIBUD. 

2. Een inkomensafhankelijke opslag. 

Het is algemeen bekend dat met het stijgen van het inkomen consumenten  

meer besteden aan levensonderhoud. Naast de basisnorm dient dan ook een 

inkomensafhankelijk deel beschikbaar te zijn voor levensonderhoud. Dit deel 

bestaat uit 15% van het netto inkomen, na aftrek van de basisnorm en de  

huurnorm. De huurnorm is een vast bedrag voor woonlasten en bedraagt in  

2012 € 216,-. 

Per 1 april 2012 hanteert ACN de volgende bedragen:

Rekenvoorbeelden

Bedragen per gezinssamenstelling   

Gezinssamenstelling  Basisnorm       Minimum leennorm 

  bij hogere inkomens 

Alleenstaand 723,- 1.025,-

Alleenstaand met kinderen 927,- 1.175,-

Gehuwd of samenwonend 1.090,- 1.337,-

Gehuwd / samenwonend met kinderen 1.212,- 1.417,-

* Dit bedrag houdt u over voor uw overige financiële verplichtingen, inclusief het nieuwe maandelijks termijnbedrag.

VOORBEELD 2: Tweeverdieners, gehuwd, 1 kind

Netto Inkomsten man (vaste arbeid)  € 1.450,-

Netto Inkomsten vrouw (vaste arbeid)  € 1.000,-

Hypotheek (75% van 600) € 450,-

Verplichting derden (DK 4.000) € 80,-

Norm levensonderhoud  

1.212 + (2.450 -/- 1.212 -/- 216) * 15% = 1.212 + 153  € 1.365,-   

  € 1.895,-

Beschikbaar voor maandelijkse aflossing  € 555,-   

 

*

VOORBEELD 1: Alleenstaande (zonder kinderen)

Netto maandinkomen  € 1.600,-

Woonlasten (huur) € 500,-  

Norm levensonderhoud

723 + (1.600 -/- 723 -/- 216) * 15% = 723 + 99 € 822,-  

  € 1.322,- 

Beschikbaar voor maandelijkse aflossing   €  278,- *

Omdat de uitgaven voor het levensonderhoud niet ongelimiteerd blijven stijgen, hanteert ACN in navolging van 
de VFN Gedragscode, bij hogere inkomens een vaste minimum leennorm in plaats van de berekende leennorm. 
Deze minimum leennorm zal worden gehanteerd als de leennorm berekend op bovenstaande wijze boven deze 
minimum leennorm zal uitkomen.
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Zeg maar wat u wilt weten

Stelt Alpha Credit Nederland eisen aan de verzekering van mijn 

gefinancierde auto?

Wanneer uw auto als zekerheid geldt, moet u hem naar behoren verzekeren  

en verzekerd houden. U bepaalt zelf met welke (solide) maatschappij u een  

ver ze ke rings overeenkomst aangaat. Als uw auto ver loren gaat, hebben wij het 

recht om de verzekerde som te innen.

Hoe zit het met mijn betalingsverplichting als ik kom te overlijden?

Bij overlijden van de eerstgenoemde kredietnemer zal de schuld worden  

kwijtgescholden tot een  bedrag van maximaal € 15.000,- indien aan bepaalde 

voorwaarden  is voldaan. Voorwaarden is wel dat hij of zij bij het aangaan van de 

overeenkomst jonger dan 65 jaar is. In de voorwaarden van de kredietovereen-

komst leest u hier meer over.

In welke situaties heeft Alpha Credit Nederland het recht om het 

krediet vervroegd op te eisen?

Dat kan in een paar gevallen. Om te beginnen wanneer u tenminste twee  

maanden te laat bent met het betalen van een vervallen termijnbedrag en  

wanneer u – ook nadat u in gebreke bent gesteld – uw verplichtingen niet nakomt. 

Verder is het krediet vervroegd opeisbaar als u verhuist naar een woonplaats  

buiten Nederland of als kan worden aangenomen dat u dit binnen enkele  

maanden zult doen. Een andere situatie is dat u komt te overlijden en dat wij 

gegronde redenen hebben om aan te nemen dat de betalingsverplichtingen niet 

zullen worden nagekomen. Overige situaties: u komt in staat van faillissement te 

verkeren of de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt op u van toepassing  

verklaard, u verduistert de tot zekerheid verbonden zaak, of u heeft bij het  

aangaan van de overeenkomst gegevens verhuld of verzwegen die ertoe hadden 

kunnen leiden dat we de overeenkomst niet – of onder andere voorwaarden – 

zouden zijn aangegaan.

Kan ik het gefinancierde bedrag vervroegd aflossen?

Bij een doorlopend krediet kunt u zonder bijkomende kosten extra aflossingen 

doen. Bij een huurkoop en een persoonlijke lening is aan zo’n vervroegde  

aflossing wel een vergoeding verbonden.

Als u de huurkoop of persoonlijke lening in één keer vervroegd aflost, 

wordt van u een vergoeding gevraagd:

 0,5% van het vervroegd afgeloste kredietbedrag, indien de termijn tussen de 

vervroegde aflossing en het overeengekomen einde van de kredietovereen-

komst ten hoogste één jaar is;

 1% van het vervroegd afgeloste kredietbedrag, indien de termijn tussen de 

vervroegde aflossing en het overeengekomen einde van de kredietovereen-

komst langer is dan één jaar.

Lost u de huurkoop of persoonlijke lening vervroegd af om bij dezelfde dealer een 

nieuwe financiering af te sluiten voor de aankoop van een andere auto? Dan hoeft 

u geen vergoeding te betalen. 

Wat gebeurt er met uw financiering als u vervroegd aflost?

Of juist te laat? Hieronder vindt u antwoorden op al uw vragen.
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Wat gebeurt er als ik mijn betalingsverplichting niet nakom?

Dat hangt ervan af of het gaat om huurkoop, een persoonlijke lening of een door-

lopend krediet.

Huurkoop en persoonlijke lening

Als u te laat bent met het betalen van uw maandeljkse termijnbedrag, berekenen 

we – nadat u schriftelijk in gebreke bent gesteld – een zogeheten vertragings- 

vergoeding. Bij huurkoop en persooonlijke lening is deze vertagingsvergoeding 

gebaseerd op het jaarlijks kostenpercentage en wordt zij op dag basis berekend. 

De vertragingsvergoeding vindt plaats in dagen nauwkeurig. Ze gaat in op de 

eerste dag na de datum waarop de termijn verstrijkt die bij de ingebrekestelling 

wordt genoemd.

Doorlopend krediet

Bij het doorlopend krediet berekenen we een vertragingsvergoeding wanneer uw 

uitstaande saldo hoger is dan het totale kredietbedrag en u – ook na ingebreke-

stelling – uw betalingsverplichtingen niet nakomt. De vertragingsvergoeding is 

maximaal gelijk aan het  jaarlijks kostenpercentage dat op dat moment voor uw 

krediet overeenkomst geldt. Ook bij doorlopend  kredieten vindt de berekening van 

de vertragingsvergoeding plaats in  dagen nauwkeurig.

Beschouwt Alpha Credit Nederland mijn auto als zekerheid voor de 

financiering?

Alpha Credit bedingt bij persoonlijke lening en doorlopend krediet een pandrecht 

op uw auto. Bij huurkoop blijven wij juridisch eigenaar van de auto totdat u aan uw 

betalingsverplichtingen hebt voldaan.
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Goed om te weten

Huurkoop

 Maximaal overzicht door vaste maandelijkse termijnbedragen en een vaste 

duur van de krediet overeenkomst;

 Aflossen in maandelijkse termijnbedragen;

 Duur van de kredietovereenkomst van minimaal 3 en maximaal 72 maanden;

 Financieringen van minimaal € 2.250,-;

 Huurkoop met een slottermijn = lager maandelijks termijnbedrag.

Persoonlijke lening

 Een vaste rente en een vaste duur van de kredietovereenkomst;

 Financieringen vanaf € 2.250,-;

 Duur van de kredietovereenkomst van minimaal 3 en maximaal 72 maanden;

 Terugbetalen in gelijke maandelijkse termijnbedragen;

 Hoe langer de duur van de kredietovereenkomst, hoe lager het maandelijks 

termijnbedrag.

Doorlopend krediet

 Extra financiële armslag én maximale flexibiliteit;

 Een totaal kredietbedrag van minimaal € 2.250,-;

 Op elk gewenst moment opnemen en aflossen zonder extra kosten;

 De lening loopt minimaal tot het moment waarop het hele krediet is afgelost;

 Een maandelijks termijnbedrag van 2% van het afgesproken totale krediet-

bedrag;

 Een variabele debetrentevoet.

Hier vindt u ze overzichtelijk op een rij: de belangrijkste kenmerken 

van onze financieringsvormen.

Niet alle dealers bemiddelen in persoonlijke lening en doorlopend krediet. 

U kunt dit navragen bij uw dealer.
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Klachten Meer weten?

Alpha Credit Nederland streeft naar tevreden klanten. Mocht er iets mis gaan 

met uw lening, dan proberen wij dit samen met u op te lossen. Stuur een brief of 

e-mail over uw klacht aan Alpha Credit Nederland t.a.v. de afdeling Klachtenser-

vice. Vermeld naast uw naam en adresgegevens altijd uw contractnummer. Vindt 

u dat uw klacht uiteindelijk niet adequaat is opgelost, dan kunt u terecht bij het 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Alpha Credit Nederland is 

aangesloten bij het Kifid. Meer informatie kunt u vinden op www.kifid.nl. Kifid is 

ook telefonisch bereikbaar via nummer (070) 333 89 99.

Bel dan met Alpha Credit Nederland (030) 659 67 00 of stuur een 

e-mail naar info@acred.nl.

Alpha Credit Nederland B.V.

Alpha Credit Nederland B.V. is een financieringsmaatschappij specifiek voor de 

automotive branche. We beschikken over uitgebreide kennis en ervaring als het 

gaat om maatwerkfinancieringen.

Alpha Credit Nederland B.V., Handelsregister Utrecht nr. 24240241, staat  

onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een  

vergunning (nr. 12012518) om consumptief krediet te mogen aanbieden.   

Alpha Credit Nederland is lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen 

in Nederland (VFN). Wij werken alleen samen met professionele partners.

Alpha Credit Nederland is onderdeel van Alfam Consumer Credit. Kijk voor meer 

informatie op www.alfam.nl.
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