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                                Geld Lenen 
 

Over het onderwerp 

Geld lenen maakt deel uit van ons economisch systeem en is daarin onontbeerlijk geworden. 
Het aanbod is bijzonder groot:  van kleine bedragen voor consumptiegoederen tot 
hypothecaire leningen voor de aankoop of de bouw van een huis. 

Er zijn veel aanbieders op de markt: ze beconcurreren elkaar om klanten te winnen met de 
meest uiteenlopende voorwaarden. Het verschil in de aangerekende kosten is soms 
hallucinant… 

Het lenen van geld moet zorgvuldig worden overwogen. Eerst moet je nagaan of je het geld 
kunt terugbetalen zonder je levensstijl te moeten beperken. En dan moet je nog uitzoeken 
welk type financiering en welke aanbieder het best bij je past. 

 

Omkadering 

Doelgroep Volwassenen 
• werkzaam in onderwijs, opleiding en bijscholing 
• in openbare dienst m.b.t.de arbeidsvoorziening 
• uit woongroepen en sociale instellingen 
• uit diverse cursussen, enz. 

Tijdsduur 130 minuten (De benodigde tijd kan variëren, afhankelijk van 
de doelgroep). 
 

Vereisten Lokaal met voldoende ruimte voor werken in kleine groepen 
 

 

Leerdoelen 

- De mogelijkheden onderzoeken om geld te lenen. 

- Mensen ervan bewust maken waarvoor ze geld zouden lenen  

- Aantonen dat geld lenen ook geld kost 

- Laten zien waarop je moet letten als je geld leent 

- Aantonen dat niet elke aanbieding dezelfde is en dat aanbiedingen vergeleken moeten worden.  
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Het leerplan – een overzicht: 
Methodenoverzicht Duur in 

minuten 
Complexiteit Blz. 

1. Verklaring van termen  
 
Door termen te gebruiken die verband 
houden met het onderwerp, komt een 
uitwisseling binnen de groep op gang. 
 
Achtergrondkennis: Verklaring van 
termen en terminologie. 
 
Bijlage " Verklaring van termen“ 

 
15 

 
Eenvoudig 

 
3 
 
 
 
 

4 
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2. Geld lenen 

Herkennen en uitwisselen waarom en 
waartoe de deelnemers al schulden 
gemaakt hebben of zouden maken. 
 
Bijlage „Geld lenen“ 

 
15 

 
Eenvoudig 

 
8 
 
 
 
 

9 
 

 
3. Casestudie: Sarah en Alex 

Casestudy betreffende verschillende 
manieren om geld te lenen 
 
Bijlage „De eerste eigen woning“ 
 
Bijlage „De nieuwe woonkamer“ 
 
Oplossing „De nieuwe woonkamer“ 
 
Bljage „De nieuwe auto“ 
 
Oplossing „De nieuwe auto“ 
 
Bijlage „Een jaar later“ 
 
Oplossing „Een jaar later“ 
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1. Verklaring van termen / terminologie.  

Setting Plenum 
Doel Elkaar leren kennen in de groep. Verklaring terminologie 
Materiaal Bijlage „verklaring van de termen“ 
Tijdsduur  15 minuten 
Verdere 
aanwijzingen 

Beweging helpt de deelnemers zich goed te voelen in de groep. Het helpt 
hen om te beginnen praten. Basisbegrippen worden uitgelegd. 

 

De kaarten, zie bijlage, met  "Verduidelijking van begrippen" worden in de zaal uitgestald. 

De deelnemers wordt gevraagd hun stoel te verlaten en de kaarten te gaan bekijken. Elke 
deelnemer neemt een kaart en gaat dan weer zitten. 

Als iedereen weer op zijn plaats is, worden de woorden op de kaarten individueel 
voorgelezen. Zij kunnen worden toegelicht door elke deelnemer zelf en/of door andere 
deelnemers. 

Als niemand de uitleg kent, zal de trainer helpen.  
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1. Achtergrondkennis "Verklaring van de gebruikelijke terminologie“ 

 

Autolening Een lening die bestemd is voor de aankoop van een auto. 
Kredietwaardigheid Door het verzamelen van diverse persoonsgegevens wordt 

getracht na te gaan in hoeverre iemand in staat is schulden 
af te lossen en hoe groot de kans is dat dit zal gebeuren. 
Hoe beter deze beoordeling, hoe beter de 
kredietwaardigheid. Afhankelijk van de rating verandert 
vaak ook de rentevoet. Als je een slechte 
kredietwaardigheid hebt, is het erg moeilijk om een lening 
te verkrijgen. 

Garantie / waarborg De garantie is een zekerheid voor een lening. Als borgsteller 
ga ik ermee akkoord de uitstaande schulden te betalen als 
de kredietnemer ze niet betaalt. Als ik de schuld 
daadwerkelijk moet betalen, kan ik het geld terugvorderen 
van de lener. Of ik daarbij meer succes heb dan de bank is 
de vraag. 

Particulier/privé geld lenen Geld lenen van familie of vrienden - meestal zonder rente te 
betalen. 

Hypotheek Een hypotheek is een bijzondere vorm van onderpand. In 
dit geval wordt een eigendom of een stuk grond als 
onderpand gebruikt. Om voor iedereen duidelijk te maken 
dat dit goed of deze grond als onderpand dient, wordt in 
het kadaster een zogenaamde hypotheek ingeschreven. Het 
kadaster is voor iedereen toegankelijk. 

Hypothecaire lening Een lening bestemd voor de aankoop of bouw van 
onroerend goed of grond met een hypotheek als onderpand 
/waarborg 

Overschrijdingskrediet 
 

Rekening-courantkrediet is waarschijnlijk de meest 
gebruikelijke manier om geld te lenen. De salarisrekening 
dient als kredietrekening. Wanneer de salarisrekening 
wordt afgesloten, wordt door de bankinstelling een 
zogenaamd "kader" vastgesteld. Dit is het bedrag dat 
klanten kunnen "rood staan", d.w.z. lenen. Hiervoor 
worden gewoonlijk kosten en rente in rekening gebracht. 
Deze kosten en rente zijn hoger dan voor een lening. 

Wanbetaling Er is sprake van wanbetaling wanneer de schuld van de 
kredietnemer oninbaar is. Dit betekent dat je niets 
terugkrijgt van de uitstaande schuld. 

Woekeraar In de volksmond: dubieuze personen die geld lenen aan 
debiteuren met een slechte kredietwaardigheid tegen 
buitensporige rentetarieven (woekerrente). Bij niet-betaling 
van schulden worden niet altijd wettelijk voorziene 
invorderingsmethoden gevolgd. 
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Credit cards deelbetaling Als ik met een creditcard betaal, heb ik de mogelijkheid om 
het bedrag in termijnen te betalen. Dit betekent dat ik niet 
de hele creditcardrekening in de volgende maand hoef te 
betalen, maar slechts een minimumaflossing (bv. 10% van 
het totale bedrag). 
De rente die hiervoor wordt aangerekend is gewoonlijk 
hoger dan voor een rekening-courantkrediet. 

Kredietmakelaar Een kredietmakelaar regelt leningen tussen 
bankinstellingen en kredietnemers. Voor zijn werk ontvangt 
hij een provisie van de bankinstelling. De bank wentelt deze 
commissie gewoonlijk af op de lener als onderdeel van de 
leningsovereenkomst. 

Leasing  Het woord "leasing" is Engels en betekent "verhuren". Dit 
heeft echter niets te maken met een huurovereenkomst, 
zoals voor een flat. 
Bij leasing verhuurt de verhuurder een voorwerp (b.v. een 
auto, ...) aan de huurder voor een bepaalde periode. De 
verhuurder kan een aanbetaling bij het begin of een 
eindbetaling bij het einde eisen. Het object behoort toe aan 
de verhuurder. Schade die zich voordoet, moet echter door 
de huurder worden betaald. In de regel kan de huurder zich 
niet voortijdig uit het contract terugtrekken (of alleen door 
middel van een dwangsom). 

Snelkrediet online Een lening die via het internet wordt afgesloten. Nadat de 
persoonlijke gegevens zijn ingevoerd, wordt op de 
achtergrond een kredietcontrole uitgevoerd. Als de 
kredietwaardigheid voldoet aan de eisen van de bank, 
wordt de lening toegekend en wordt het geld binnen enkele 
minuten uitbetaald. 

Pandjeshuis, ook lommerd 
genoemd. 

Bij een pandjeshuis kan ik voor korte tijd geld lenen tegen 
een borg, een pand ( juwelen, auto, kostbaarheden, ...). Ik 
krijg er een bonnetje van het pandjeshuis voor terug. Het 
bedrag is altijd lager dan de waarde van het onderpand. Op 
de vastgestelde aflossingsdatum moet ik de volledige schuld 
(inclusief kosten en rente) betalen om mijn pand terug te 
krijgen. Als dat niet mogelijk is, heb ik de mogelijkheid om 
te verlengen. Maar ik moet de rente en kosten betalen. Een 
nieuw pandbiljet zal daarna worden afgegeven. Als ik niet 
kan betalen, krijg ik een maand respijt. Als ik niet meer kan 
betalen, wordt mijn borg verkocht. Als er na aftrek van de 
kosten van de pandjesbaas iets overblijft van de verkoop, 
ontvang ik dit geld. 

Privékrediet Persoonlijke lening Een lening die bestemd is voor 
consumenten. Het doel van het gebruik is niet 
gespecificeerd. 
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Aankoop op afbetaling De aankoop op afbetaling is een krediet voor goederen. Ik 
koop een bepaald goed en ontvang het onmiddellijk. Ik 
betaal de koopprijs echter in afzonderlijke termijnen. 
Hiervoor wordt rente in rekening gebracht (net als voor 
andere kredieten). Totdat de laatste termijn is betaald, 
blijven de goederen eigendom van de verkoper. De koop op 
afbetaling kan rechtstreeks met de verkoper worden 
gesloten. De laatste jaren werken veel verkopers echter 
rechtstreeks met een bankinstelling. Zij handelen bijna als 
een kredietmakelaar (maar zonder commissie). Hun 
voordeel is dat zij de koopprijs van de bank ontvangen. Het 
risico dat een lening niet wordt afgelost, wordt gedragen 
door de bank. 

Zekerheden/onderpand Om krediettransacties veilig te stellen, worden zij als 
onderpand gebruikt. Als de lening niet of slechts 
gedeeltelijk wordt terugbetaald, wordt dit onderpand 
gebruikt. Als het om materiële zaken gaat (land, huizen, 
goudstaven, ...), worden ze verkocht. Als er geld overblijft 
nadat de schuld is betaald, krijgt de eigenaar van het 
onderpand dit. Als het om een persoonlijke 
aansprakelijkheid gaat (bv. borgstelling), wordt deze 
persoon verzocht de uitstaande schuld te betalen. 

Rente Rente is de vergoeding die ik moet betalen voor geleend 
geld. 

Bijvoorbeeld, ik leen 2.000 euro aan 5% gedurende 120 
dagen.  

De rente wordt berekend volgens de formule voor de 
dagrente: 

Z = K * P * T / 100 * 360 

"Z" staat voor de rente, "P" voor het rentepercentage, "K" 
voor het geleende bedrag en "T" voor het aantal dagen. 

Een bankjaar heeft 360 dagen. 

Dus als ik 2.000 euro leen voor 120 dagen tegen een 
rentevoet van 5 procent, is de berekening als volgt: 

Z = 2.000 * 5 * 120 / 100 * 360 = 33,33 euro. Dit betekent 
dat ik 33,33 euro aan rente moet betalen. 

Samengestelde rente De verschuldigde rente wordt bij het kapitaal opgeteld. Als 
gevolg daarvan moet ik dan ook rente betalen voor deze 
rente. Dit wordt samengestelde interest genoemd. 
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Bijlage „Begripsverklaring“ 

 
Onderpand/ 
Borgstelling 

 
  Persoonlijke lening 

 
      Autolening 

 
 

Hypotheek 

 
 

Online snelkrediet 

 
 

Hypothecaire lening 

 
 

Borgstelling / 
waarborg 

 
 

Huurkoop 

 
 

Kredietwaardigheid  

 
 

Particulier geld lenen 

 
 

Leasing 

 
 

Lening niet aflossen, 
wanbetaling 

 
 

Verpanden/ 
onderpand 

 
 

Ongedekt krediet, 
bankschuld 

 
 

Interest 

 
 

Kredietbemiddelaar 

 

 
Kredietkaartafbeta- 

lingen 

 
 

Samengestelde 
interest 
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2. Oefening omtrent geld lenen. 

Setting Individuele arbeid met aansluitende plenum 
Doel Zijn/haar eigen houding tegenover het lenen van geld. Hoe ga je ermee om? 
Duurtijd 15 minuten 
Materiaal Elk deelnemer ontvangt een kopie van de bijlage „Geld lenen“  

Flipchart en stiften 
  

 

 

De bijlage „Geld lenen“ wordt aan alle deelnemers uitgedeeld. Ze krijgen 5 minuten tijd om 
ze in te vullen.  

Daarna worden in plenum volgende punten besproken: 

- Waarvoor, waartoe heb ik al of zal ik in de toekomst geld lenen? 
- Van wie leen ik of zou ik geld lenen? 

De resultaten worden samengebracht en uitgeschreven op een flipchart.  
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Bijlage „Geld lenen“ 

 

Heb je al eens geld geleend?? Ja o   Neen o 

 

Zo ja…. 

Waarvoor heb je geld geleend? 

 

 

Bij wie heb je dan geld geleend? 

 

 

 

Waarvoor zou je nog eens een geldlening aangaan? 

 

 

 

Indien, neen… 

Waarvoor zou je geld gaan lenen? 

 

 

 

Bij wie zou je dan geld gaan lenen? 
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3. Casestudy: Sarah en Alex 

Setting Groepswerk en Plenum 
Doel Uitleg over verschillende vormen van geld lenen aan de hand van een case 

study. 
Aantonen van de langzame progressie in schuldproblemen 

Tijd 75 minuten 
Materiaal Voor elke groep worden de respectieve taken voorgesteld: 

Bijlage: "De eerste eigen woning 
Bijlage: "De nieuwe woonkamer 
Bijlage: "De nieuwe auto 
Bijlage: "Een jaar later 
Flipchart en pennen 

 

Er worden groepen van 3 - 4 deelnemers gevormd. Ze werken de casestudy stap voor stap 
uit in 4 rondes. 

Ronde 1 

Elke groep ontvangt het supplement "De eerste eigen woning" ( taken + lijst van inkomsten 
en uitgaven). Zij moeten binnen 20 minuten een bijbehorende kostenlijst maken. Daarna 
worden de resultaten kort besproken. Op de flipchart schrijft elke groep zijn berekende, vrij 
beschikbare maandbudget op. 

Ronde 2 

Elke groep ontvangt de bijlage "De nieuwe woonkamer" (taak- en rekenblad). De 
groepsleden beantwoorden eerst de vragen voor zichzelf en berekenen de kosten voor een 
aankoop op afbetaling. Na 15 minuten komen zij opnieuw in plenaire vergadering bijeen en 
bespreken de individuele vragen. 

In de casestudy kopen Sarah en Alex  de meubelstukken op afbetaling. Op de flipchart wordt 
106,73 euro afgetrokken van het vrij beschikbare budget voor alle groepen. 

Ronde 3  

Elke groep ontvangt de bijlage "De nieuwe auto" (opgave en rekenblad). Nadat zij beide 
varianten hebben doorgerekend, moeten zij een keuze maken. (15 minuten) 

In de plenaire vergadering wordt het desbetreffende besluit gemotiveerd en worden de 
maandelijkse lasten in mindering gebracht op het vrij beschikbare budget. 

Ronde 4 

Elke groep ontvangt het supplement "Een jaar later". Ze krijgen 10 minuten om erover na te 
denken hoe ze verder zullen gaan. Daarna worden de resultaten in de plenaire vergadering 
besproken.  
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Tenslotte wordt van elke groep op de flipchart 500 euro afgetrokken. Dit is de vermindering 
van het inkomen. Na afloop ziet elke groep hoeveel hun tekort is. 

 

 

Na de bespreking van de 4de ronde wordt het hele verhaal nog eens kort doorgenomen en 
stellen we ons deze vragen: 

- Is zo'n verhaal realistisch? 

- Kennen de deelnemers iemand die een soortgelijke situatie heeft meegemaakt?  
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Bijlage I: „De eerste gemeenschappelijke woning“ 
Alex is 22 jaar oud en woont bij zijn ouders. Hij werkt als metaalconstructeur en heeft een 
relatie met Sarah, 20. Ze is verkoopster en woont ook nog bij haar ouders. Ze hebben allebei 
een auto. Hij heeft een nieuwe rode sportwagen. Zij heeft een 17 jaar oude roestbak. 

Beiden willen al enige tijd gaan samenwonen en zijn op zoek naar een leuke en gezellige flat 
(2 tot 3 kamers). 

Alex verdient 1.525 Eur netto per maand, Sarah heeft 1.100 Eur netto inkomen per maand. 

Dit zijn de vaste uitgaven voor Alex (maandelijks) 

Leasing : 130 EUR       Doorsnee benzinekosten: 150 EUR 

Aansprakelijkheidsverzekering auto + volledige omniumverzekering: 142 EUR 

Motorrijtuigenbelasting: 84 EUR 

Andere vaste kosten per maand: 

- Afbetaling / deelbetaling 65 inch TV: 45 EUR 
- Kosten lidmaatschap fitnessstudio: 59 EUR 
- Mobiele telefoon: 49 EUR 

Dit zijn de vaste kosten van Sarah (maandelijks): 

Doorsnee benzinekosten: 50 EUR 

Verzekeringen: autoverzekering b.a. 45 EUR + motorrijtuigbelasting 25 EUR 

Verdere vaste kosten per maand: 

- Kosten lidmaatschap fitnessstudio: 59 EUR 
- Mobiele telefoon: 29 EUR 
- Streamingdienst: 10 EUR 
- Effectenfonds: 50 EUR 

 
Sarah en Alex gaan snel op zoek naar een gezamenlijke woning en worden al snel verliefd op 
een flat van 72 m2. De huur bedraagt 699 EUR (incl. lopende kosten). Voor verwarming 
hebben ze  65 EUR nodig. De elektriciteit kost 49 EUR. 

 

Maak een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Beslis over 
kosten die niet gespecificeerd zijn of er geld aan kan worden 
besteed en zo ja, hoeveel. 
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Uitgaven 
 		
Huur incl. operationele kosten __________ 

Verwarming _______________ 

Electriciteit _______________ 

Kabel-TV, ORF, Streaming _______________ 

Internet                                  _____________ 

Mobiele telefoon _______________ 

Ziekte- en ongevallenverzekering ________ 

Nalatenschap / overlijdensverzekering ____ 

Auto: Verzekeringen            _______________ 

Motorrijtuigenbelasting                     __________ 

Andere verzekeringen _______________ 

Leasing _______________ 

Benzine/onderhoud/andere _______________ 

Openbaar vervoer _______________ 
 
Abonnementskosten (krant, e.a.) _________ 

Lidmaatschapsbijdragen _______________ 
 
Sparen/geldbeheer _______________ 
 
Aflossing leningen _______________ 
 
Andere afbetalingen _______________ 
 
Voeding, huishoudartikelen _______________ 

Sigaretten _______________ 

Kliding, Schoenen _______________ 

Gezondheid/Kosmetica/Kapper _________ 

Uitgaan/vrije tijd/ Cultuur _______________ 

Hobbies _______________ 

Geschenken _______________ 

Andere _______________ 

TOTAAL uitgaven _______________ 

Inkomsten 
 
 
 

Inkomen van Alex _______________ 
 
Inkomen van Sarah           _______________ 
 
 
Nevenjob (?) _____________  
 

Huisvesting, huursubsidie ______________ 
 

Gezinstoelage  _______________ 
 

Andere inkomsten        _______________ 

 

 

TOTAAL uitgaven: _______________ 

 
 

 

 
 
 
 
Totaal inkomsten: ______________ 
 

 -  totaal uitgaven: ______________ 

 
 

Vrij beschikbaar 

                 ____________________ 
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Bijlage II: „De nieuwe woonkamer“ 

 

 

Al het spaargeld van Sarah en Alex is opgebruikt voor de waarborgsom, de makelaarskosten 
en de afkoopsom voor de keuken. 

Ze namen hun oude kinderkamermeubelair mee. Maar ze hebben nog niets geschikts voor 
de woonkamer. 

In een meubelbrochure vindt Sarah een woonkamerset die ze mooi vonden. De aankoopprijs 
is 1.999 euro - maar dat kunnen ze niet in één keer betalen. 

 

De meubelhandelaar biedt hen een afbetalingsmogelijkheid aan: 

De looptijd van het meubelkrediet is 24 maanden en zij moeten een maandelijkse aflossing 
van 103,73 euro betalen, plus een maandelijkse vergoeding van 3 euro. 

 

Vragen  

1) Moeten Alex en Sarah dit aanbod aannemen/ kunnen ze het zich veroorloven?  

2) Hoeveel moeten zij in totaal betalen, d.w.z. tot de termijn van de deelfinanciering is 
verstreken? 

3) Wie is de eigenaar van de woonkamermeubels als ze betalen in termijnen?  

4) Zouden de twee andere (goedkopere) opties hebben om aan hun huiskamermeubilair  te 
geraken? 
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Maandelijks tarief_______________   

 
x Aantal maanden _____    

 

 =  ______________ totaal  

 

 

Onderscheid tussen de aankoopprijs     __________  

 

 

en de totaalsom  ____________ = 

 

 

____________________________ 

 

Dat is zowat _____________ % meer dan de oorspronkelijke aankoopprijs 
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Oplossing voor „De nieuwe woonkamer“ 

 

Vraag 1. 

Elke groep kan voor zichzelf besluiten of haar deelnemers het voorgestelde aanbod 
aannemen. Alles hangt natuurlijk af van het budget waarover ze nog vrij kunnen beschikken 
en dat ze bij aanvang berekend hebben. 

 

Vraag 2. 

103,73 afbetaling + 3 euro rekening onderhoud x 24 maanden = 2.561,52 EUR. 

Dat is dan 28,14 % meer dan de oorspronkelijke eigenlijke verkoopprijs = en de effectieve 
rentevoet = 28,14 % per jaar ! 

De effectieve rentevoet is de som van alle kosten die aan de lener worden aangerekend 
wanneer hij of zij een lening aangaat. Dit betekent dat niet alleen de rentevoet van de lening 
wordt bedoeld, maar dat ook de verwerkingskosten en andere kredietkosten worden 
toegevoegd en dat het resultaat een percentage is dat betrekking heeft op het netto 
geleende bedrag. 

 

Vraag 3 

De meubels van de woonkamer blijven eigendom van de meubelhandelaar tot de laatste 
termijn is betaald. 

 

Vraag 4 

- Koop goedkopere meubels 

- Gebruikte meubelen van een rommelmarkt of van het internet, voldoen evenzeer 

- afgedankte vuile meubels kan je een nieuw leven geven 

- maak zelf meubels 

- enz. 
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Bijlage/ oefening III: „De nieuwe Auto“ 

Kort nadat Sarah en Alex de woonkamer hebben gekocht met een totale maandelijkse 
betaling van 106,73 euro, gaat Sarah's auto stuk. De reparatiekosten voor de 17 jaar oude 
auto zouden meer dan 2.000 euro bedragen. 

Omdat ze een auto nodig heeft om naar haar werk te gaan, gaat ze naar een autohandelaar 
en vindt een auto, 5 jaar oud voor 8.600 euro. 

De autohandelaar doet haar het volgende aanbod: 

 

1) Leasing: aanbetaling: € 3.000, in 60 maandelijkse termijnen à 72,92; restwaarde: € 3.000. 

2) Krediet: Kredietbedrag: € 5.600, 60 maandelijkse termijnen à € 109,31. 

 

Bijkomende maandelijkse kosten ten bedrage van  

71,61 voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering  

23,60 voor de autobelasting 

89,38 voor een omniumverzekering 

Als zij haar fondssparen schrapt, zou zij op 500 euro na alle aanbetalingen bij elkaar hebben. 
Zij kon de ontbrekende 500 euro krijgen door middel van een rekening-courantkrediet. 
Bovendien zou zij in de toekomst 50 euro besparen, die zij zou kunnen investeren in een 
uitgebreidere verzekering. 

 

Opgaven: 
- Vergelijk de maandelijkse kosten die met de verschillende financieringsvormen gepaard 
gaan. 

- Vergelijk de totale kosten na de financieringsperiode van 5 jaar 
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Maandelijkse kosten  
 

Wijze van 
betaling 

Bedrag 
per 

maand  

Aansprakelijk 

heids 

verzekering 

Auto 

Belas- 

ting 

Omnium 

verzekering 

Totale kosten  

per maand: 

In baar geld   

 

   

Op krediet 

 

     

Leasing 

 

     

 

Totale kosten na 5 Jaar 
 

Wijze van 
betaling 

Betaling/eigen 
aandeel 

Afbetalingen Restwaarde TOTAAL 

In baar geld     

Op krediet 

 

    

Leasing 
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Oplossing: de nieuwe auto 
1) De maandelijkse kosten 

 
Wijze van 
betaling 

Maandelijks 
bedrag 

Aansprakelijkheids- 
verzekering 

Autobe- 
lasting 

Omnium- 
verzekering 

Totaal 
per 
maand 

Baar geld - 71,61 23,60 vrijwillig 95,21 

Krediet 109,31 71,61 23,60 vrijwillig 204,52 

Leasing  77,92 71,61 23,69 89,38 257,51 

 

Bovendien moet bij leasing de restwaarde worden gespaard, wat overeenkomt met een 
extra maandelijkse afbetaling van 50 euro (de totale leasingkost bedraagt dan 307,51 euro 
per maand), anders moet na het einde van de leasing een nieuwe leasing- of 
kredietovereenkomst worden afgesloten, wat weer extra kosten met zich brengt. 

 

2) Totaal aan kosten na 5 jaar (zonder de omniumverzekering) 

 

Wijze van 
betaling 

Aanbetaling 
eigen aandeel 

Afbetaling Restwaarde Totaal bedrag 

Baar geld 
 

- - - 8.600 

Krediet 
 

3.000,- 6.558,60 - 9.558,60 

Leasing 
 

3.000,- 4.375,20 3.000,- 10.375,20 

Andere 
financieringswijze 
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Oplossing "Een jaar later“ … 

Alex verliest zijn baan omdat zijn bedrijf sluit. Hierdoor daalt het gezinsinkomen. Om hun 
lopende kosten te kunnen betalen, moeten Sarah en Alex hun gezamenlijke rekening 
debiteren. 

Na enkele maanden merken zij dat de bank de leasetermijnen niet meer betaalt wegens de 
debetstand: 

Ze krijgen een brief van de leasinggever: 

Waarde heer , 

U bent al 2 maanden achter met uw leasetermijnen. Als u het achterstallige bedrag van 260 
euro, plus 15 euro aanmaningskosten en verwijlrente, niet binnen 14 dagen betaalt, zijn wij 
helaas genoodzaakt uw leasingcontract te beëindigen. De gehele resterende schuld zal dan in 
één keer moeten worden terugbetaald en de auto zal worden opgehaald. 

U krijgt dan te maken met nog meer ongemakken, zoals een bezoek van de deurwaarder en 
loonbeslagen.  

Met vriendelijke groet, 

Uw leasemaatschappij 

 

Opgave: 

Wat kunnen Alex en Sarah nu doen ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
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Oplossingen? Een jaar later 

• Neem onmiddellijk contact op met de verhuurder en beschrijf de situatie. Werk 
samen aan een oplossing (bv. Uitstel van betaling, tijdelijke tariefverlaging). 

• Opstellen van een lijst van inkomsten en uitgaven. 
• Analyseer je financiën: - waar kan ik besparen - hoe kan ik mijn inkomen verhogen? 

• Neem contact op met een gratis schuldenhulpverleningsdienst. 

 

 


