
Welke andere vormen zijn er en wanneer 
kiest u voor een andere vorm van lenen?

Bij Directa.nl kunt u ook kiezen voor een Persoonlijke 

lening.

Bij een persoonlijke lening kiest u voor duidelijkheid 

vooraf. U weet welke aankoop u wilt financieren en  

u hebt geen behoefte aan extra geld achter de hand.  

U kiest voor een vaste rente, vast maandbedrag en vaste 

looptijd. U weet dus precies hoeveel u wanneer moet 

betalen en komt nooit voor financiële verrassingen te 

staan. Aan het einde van de looptijd is uw lening 

compleet afgelost en houdt u geen schuld over.
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In welke situatie kiest u voor een doorlopend 
krediet?

Een doorlopend krediet komt goed van pas als u over 

extra financiële armslag wilt beschikken. U kunt er 

gebruik van maken wanneer u maar wilt. Dus of u nu 

(één van uw) wensen in vervulling wilt laten gaan of 

een financiële buffer wilt hebben voor (on)verwachte 

uitgaven, dan kunt u dit financieren met een door- 

lopend krediet.

Binnen de afgesproken kredietlimiet kunt u onbeperkt 

geld opnemen en aflossen. Het maandbedrag bestaat  

uit rente en aflossing en u betaalt alleen rente over het 

bedrag dat u hebt opgenomen. Deze rente is variabel. 

Wilt u een keer wat meer aflossen, dan is dat geen 

probleem. U maakt het geld eenvoudig en boetevrij 

over. Zit het een keer een maand financieel tegen? Dan 

kunt u tot de kredietlimiet het geld met één telefoontje 

op uw rekening over laten schrijven. Zo flexibel is een 

doorlopend krediet.

Doorlopend krediet
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Wie is Directa.nl?

Directa.nl helpt u bij het vinden van de antwoorden op 

alle vragen die u hebt met betrekking tot lenen. Met 

heldere en eerlijke informatie en met rekenmodules 

die u helpen te bepalen welke lening in uw situatie het 

beste is. Daarom is Directa.nl ook voor u de beste keuze.

Antwoordnummer 10757

5200 WB  ’S-HERTOGENBOSCH

contact@directa.nl

KvK ’s-Hertogenbosch 16082749

Van maandag tot en met vrijdag kunt u ons telefonisch 

bereiken tussen 09.00 en 21.00u op telefoonnummer 

073 646 2556 (lokaal tarief).

Directa.nl is een handelsnaam van LaSer Nederland B.V. 

Directa.nl treedt op als kredietgever en bemiddelaar

in verzekeringen en is onderdeel van de Franse LaSer 

Groep. Directa.nl is bij de AFM geregistreerd onder 

nummer 12011145.

Flexibel

U bepaalt zelf de hoogte van het doorlopend krediet. 

Deze kan variëren van € 5.000,- tot € 50.000,-. Binnen 

de afgesproken kredietlimiet kunt u onbeperkt geld 

opnemen en aflossen.  

Vrij bestedingsdoel

Een doorlopend krediet van Directa.nl kunt u gebruiken 

voor elke gewenste aankoop. Het is geen tweede 

hypotheek en er is dus ook geen onderpand nodig

om de lening af te sluiten.

Als u het doorlopend krediet afsluit voor aankoop, 

onderhoud of verbetering van de eigen woning dan 

kunnen de rente en kosten onder bepaalde 

voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting.

Neem voor meer informatie contact op met uw 

belastingadviseur of de Belastingdienst. Zij kunnen

u precies vertellen aan welke voorwaarden u moet 

voldoen.

Doorlopend krediet

Veilig lenen

Bij het afsluiten van een doorlopend krediet gaat u een 

financiële verplichting aan. Zolang u maandelijks uw 

inkomen ontvangt, hoeft dit geen problemen op te 

leveren. Maar wat gebeurt er als u onvrijwillig werkloos 

of arbeidsongeschikt raakt? Dan kan deze financiële 

verplichting behoorlijke kopzorgen opleveren. 

Daarom heeft Directa.nl het Privé ProtectiePlan 

ontwikkeld. Dit is een betalingsbescherming die u 

beschermt tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid, 

onvrijwillige werkloosheid en overlijden in relatie tot 

uw financiële verplichtingen. U kunt bij het afsluiten 

van een doorlopend krediet aangeven dat u gebruik 

wil maken van het Privé ProtectiePlan. 
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In 7 stappen naar een doorlopend krediet

1. U bepaalt de hoogte van uw doorlopend krediet.

2. U vult geheel online uw gegevens in.

3. Directa.nl beoordeelt online uw aanvraag op basis 

van haar beoordelingscriteria. Hierbij wordt o.a. 

gekeken naar uw inkomsten en lasten en wordt er 

een toetsing bij het BKR te Tiel gedaan.

4. Directa.nl informeert u direct over de uitslag van de 

beoordeling.

5. Bij een positieve beoordeling ontvangt u uw contract 

als PDF-bestand op uw beeldscherm. U kunt deze 

direct printen, opslaan of op uw gemak nalezen. U 

stuurt het contract samen met de benodigde kopieën 

terug naar Directa.nl 

6. Directa.nl controleert het contract en de door u 

ingestuurde kopieën. 

7. Als alles in orde is, wordt het geld naar uw rekening 

overgemaakt.

Beoordelingscriteria Directa.nl

Bij het beoordelen van uw aanvraag maak Directa.nl 

gebruik van een aantal toetsingssystemen. Zoals 

bijvoorbeeld de creditscoring. Hierbij wordt op

basis van de door u aangeleverde informatie een 

kredietscore berekend. Op basis van uw woon- en 

werksituatie wordt o.a. bepaald of u de financiële 

verplichting van de lening maandelijks kunt opbrengen. 

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Directa.nl is aangesloten bij het Bureau Krediet 

Registratie (BKR) te Tiel. BKR verzorgt het Centraal 

Krediet Informatiesysteem (CKI) namens de financiële 

dienstverleners in Nederland. Daar worden alle 

kredieten, creditcards, winkelpassen en eventuele 

betaalproblemen geregistreerd.

Alle nieuwe kredietaanvragen worden door Directa.nl 

getoetst bij het BKR. Dit geeft een beeld van het leen- 

en aflosgedrag en de aflossingscapaciteit van de 

potentiële kredietnemer. Zo helpt het BKR voorkomen 

dat iemand financieel gesproken teveel hooi op zijn 

vork neemt. Ook uw nieuwe doorlopend krediet bij 

Directa.nl wordt na goedkeuring geregistreerd bij het 

BRK. Directa.nl is verplicht om een betalingsachterstand 

te melden bij het BKR. Dit kan gevolgen hebben voor 

iedere eventuele volgende financieringsaanvraag. Wilt 

u meer weten over het BKR? Kijk dan op www.bkr.nl.

 

Voorbeelden van toepassing van de  
beoordelingscriteria

1. Een aanvrager die voldoet aan de algemene 

acceptatievoorwaarden van Directa.nl wil een 

doorlopend krediet van d 5.000,- afsluiten.

De aanvrager heeft geen negatieve registraties 

bij het BKR te Tiel en voldoet ook aan alle andere 

voorwaarden van het Directa.nl-acceptatiebeleid. 

In dat geval ontvangt de aanvrager het doorlopend 

krediet van d 5.000,-.

2. Een aanvrager van 17 jaar en ongehuwd wil een 

doorlopend krediet van d 5.000,- bij Directa.nl 

afsluiten. In dit geval zal de aanvraag niet worden 

geaccepteerd, omdat de aanvrager niet voldoet aan 

alle acceptatievoorwaarden van Directa.nl. Een van 

de voorwaarden is namelijk dat een aanvrager 

minimaal 18 jaar dient te zijn of gehuwd.

Rekenvoorbeelden Doorlopend krediet:

 e 7.500,- e 112,50 59 6,50% 6,50% e 8.647,81

 e 12.500,- e 187,50 58 6,00% 6,00% e 14.247,29

 e 15.000,- e 225,- 57 5,20% 5,20% e 16.787,53

 e 25.000,- e 375,- 57 5,00% 5,00% e 27.853,16

 Kredietlimiet	 Maandbedrag	 Theoretische	looptijd	 Debetrentevoet	 Jaarlijks	 Totaalprijs
	 	 	 	 	 in	maanden	 op	jaarbasis	 kostenpercentage	 van	het	krediet

Beoordeling van uw aanvraag

Het voor u specifieke rentetarief is afhankelijk van het doel van uw lening en/of uw risicoprofiel. De getoonde tarieven zijn de laagste tarieven.
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Algemeen

‘Verkoop op afstand’ betekent het 

sluiten van een overeenkomst zonder 

dat sprake is van menselijke tussen-

komst. Dit wil zeggen: alle (financiële) 

overeenkomsten die totstandkomen 

zonder dat er een verkoopmedewerker 

of bemiddelaar fysiek bij aanwezig is. 

Het maakt hierbij niet uit of u via 

internet, e-mail of telefoon contact 

met ons hebt gehad. In alle gevallen 

waarbij het contract niet fysiek tot 

stand komt via een verkoopmede-

werker of bemiddelaar, is sprake van 

een overeenkomst op afstand. In het 

kader van de Wet op het financieel 

toezicht treft u bijgaand informatie aan 

die hoort bij uw overeenkomst.

Bedrijfsgegevens

• Directa.nl is een handelsnaam van 

LaSer Nederland B.V. en is 

gevestigd aan de Larenweg 78-96 

5234 KC te ’s-Hertogenbosch. 

Ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel 

Oost-Brabant onder nummer 

16082749.

• Directa.nl verstrekt consumenten-

kredieten en bemiddelt in 

verzekeringen. Hiervoor is 

Directa.nl als vergunninghouder 

geregistreerd bij de Autoriteit 

Financiële Markten, onder nummer 

12011145.

• Directa.nl kent een interne 

klachtenprocedure en is tevens 

aangesloten bij de Commissie van 

Toezicht van de Vereniging van 

Financieringsondernemingen in 

Nederland. Daarnaast zal zij zich 

 aansluiten bij het Klachteninstituut 

Financiële Dienstverlening, nadat 

deze is opgericht.

Kenmerken van het financiële 
product en de uitvoering van 
de overeenkomst

De belangrijkste kenmerken van het 

betreffende financiële product vindt 

u in de overeenkomst.

Vervroegde aflossing

De kredietovereenkomst kan 

tussentijds te allen tijde worden 

opgezegd. Bij vaste kredieten kan een 

boete wegens vervroegde aflossing 

in rekening worden gebracht.

Ontbindingsrecht

U kunt de overeenkomst op afstand 

zonder een boete verschuldigd te zijn 

en zonder opgave van redenen  

ontbinden gedurende veertien kalen-

derdagen met ingang van de dag 

waarop die overeenkomst is aange-

gaan, dan wel, indien gedurende 

veertien kalenderdagen met ingang 

van de dag waarop de informatie die 

Directa.nl u dient te verstrekken, is 

ontvangen. Indien u gebruik wilt 

maken van dit ontbindingsrecht dient 

u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Directa.nl 

t.a.v. Consumer Sales

Postbus 3369

5203 DJ ‘s-Hertogenbosch

Als u de overeenkomst ontbindt, 

dient u onverwijld, doch uiterlijk 30 

dagen na kennisgeving van de ont-

binding, verstrekte geldbedragen en 

zaken, welke op grond van de over-

eenkomst aan u zijn verstrekt,  

terug te geven. Er kan redelijke 

(krediet) vergoeding in rekening 

worden gebracht over de periode 

tot aan ontbinding. Deze kredietver-

goeding wordt vermeld in de over-

eenkomst. Indien op de voorge- 

schreven wijze geen gebruik wordt 

gemaakt van voormeld ontbindings-

recht, dan kan hier beroep meer op 

worden gedaan. U verleent toestem-

ming de onderhevige overeenkomst 

direct uit te voeren.

Tot slot

De gebruikte taal voor de algemene 

en bijzondere voorwaarden van 

toepassing op de overeenkomst, de 

communicatie tijdens de looptijd van 

de overeenkomst alsmede de 

wettelijk verplicht te verstrekken 

informatie zal Nederlands zijn. 

Terzake financiële producten wordt 

niet geadviseerd.

Eventuele geschillen met betrekking 

tot de (totstandkoming van de) 

overeenkomst zullen worden beslecht 

door de Nederlandse rechter. Het 

Nederlandse recht is hierop van 

toepassing. Van toepassing zijn de 

Algemene Voorwaarden LaSer 

Nederland B.V. die bij de overeenkomst 

worden verstrekt.

informatieblad
Wet op het financieel toezicht




