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Bijlage „Casestudies“ 

 

Thomas en zijn droomauto 

 
Thomas (22) wil zijn droomauto kopen voor 25.000 euro. De ambtenaar van zijn bank zegt 

hem dat hij de lening voor de aankoop van een auto alleen kan krijgen als hij een borgsteller 

meebrengt.  

Thomas vraagt nu aan zijn vriendin Salma (19) of zij garant wil staan voor de lening bij de 

bank. Zij zou tenslotte ook iets aan de nieuwe auto hebben.  

Salma denkt geen twee keer na en tekent. Thomas is tenslotte haar grote liefde. 

 

 

Vragen 

 

1) Wat is een garantie? Wat betekent dat voor jou? 

2) Wat gebeurt er als de twee uit elkaar gaan? Wie moet de lening betalen? 

3) Als zij de waarborg aangaat, welke mogelijkheden heeft zij dan om er onderuit te komen? 

4) Wat gebeurt er als Thomas stopt met het betalen van de lening? 

 

 

 

 

 



   
 

© lets-talk-about-money.eu  Seite 13 

 

Het einde van het geluk als koppel 

 
Mehmet en Simone zijn drie jaar geleden getrouwd en zijn samen in een flat gaan wonen. Ze sloten 

een gezamenlijke lening van 20.000 euro af voor de aanbetaling, de transfersom en de 

woninginrichting. 

Aan het huwelijk is er nu een einde gekomen. Ze scheiden met wederzijdse toestemming. Mehmet 

blijft in de flat. In het echtscheidingsconvenant bij de rechtbank is bepaald dat Mehmet daarom de 

lening moet terugbetalen.  

Simone denkt dat daarmee alles geregeld is. 6 maanden later ontvangt ze een brief van de bank. Zij 

wordt verzocht de openstaande aflossingen van de lening te betalen omdat Mehmet de laatste twee 

termijnbetalingen niet heeft gedaan wegens werkloosheid. 

 

 

Vragen 

 
1) Mag de bank het geld van Simone opeisen? Waarom wel/niet? 

2) Wat kan Simone doen? 

3) Als Simone een nieuwe relatie aangaat, mag de bank dan de schuld opeisen bij de nieuwe 

partner? 
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Diane en haar dure mobiele telefoon 

 
Diane (46) heeft 3 maanden geleden een gsm-contract afgesloten met een maandelijks 

basistarief voor een periode van 2 jaar. Nu ontvangt ze een rekening van 440 euro van haar 

mobiele telefoonprovider. Aangezien het gsm-tarief slechts 20 euro bedraagt, denkt zij dat 

het een vergissing is en zij negeert de rekening. 

Ze heeft er op dit moment geen tijd voor. Ze zit midden in een verhuizing naar een nieuwe 

flat.  

Zij ontvangt geen rekeningen of aanmaningen meer omdat zij niemand heeft ingelicht over 

de verhuizing en het nieuwe adres. 

Drie maanden later, gaat haar deurbel. 

Een werknemer van DIREKT-INKASSO wil haar spreken. Hij wil nu 783 euro van haar voor de 

onbetaalde gsm-rekening plus kosten en rente. 

Diane raakt in paniek.  

 

Vragen 

 
• Wat had Diane moeten doen toen ze de rekening van 440 euro ontving?  

• Kan zij het gsm-contract voortijdig beëindigen?  

• Zo ja, moet zij dan nog iets extra's betalen en hoeveel?  

• Waarom was er een incassobureau bij betrokken en wat is dat? 

• Moet Diane de werknemers van het incassobureau in de woning toelaten? 
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Marco en zijn werkloosheid 

 
Marco was een paar maanden werkloos en kon zijn afbetalingen voor de autolening en 

enkele postorderbestellingen niet meer betalen.  

Hij liet vele brieven van zijn schuldeisers ongeopend.  

Nu heeft Marco een nieuwe baan.  

Op een dag krijgt hij een brief van de rechtbank. Een van zijn schuldeisers, de BMX Bank, 

heeft toelating gekregen voor inbeslagname van goederen en lonen.  

Korte tijd later staat er een man voor de deur van zijn flat, hij laat Marco een ID-kaart zien 

waarop "deurwaarder" staat en zegt dat hij de flat in wil om te kijken of er in beslag te 

nemen spullen zijn.  

 

 

Fragen 

 
1) Wat is de betekenis van incasso en loonbeslag? 

2) Wat is een gerechtsdeurwaarder (executeur)? 

3) Moet Marco hem eigenlijk wel binnenlaten in de flat? 

4) Wat mag de deurwaarder in beslag nemen en wat niet? 

  


