Famed Financiering

www.famed.nl/financiering
Famed Financiering geeft u financiële ruimte
Een luxe bril, een gebitsimplantaat of een ooglidcorrectie? De Famed Financiering geeft u financiële
ruimte. Doe online een aanvraag en bekijk wat de mogelijkheden zijn. Nadat uw aanvraag is
goedgekeurd, wordt het geld direct overgemaakt op uw rekening en u betaalt achteraf terug in vaste,
maandelijkse termijnen. U weet zo vooraf precies hoeveel u kunt besteden bij uw zorgaanbieder.
• Eenvoudig online aanvragen
• Directe beoordeling van uw aanvraag
• Geld wordt overgemaakt op uw rekening
• Voor bedragen van € 500 tot en met € 10.000
• Kies de looptijd die het beste bij u past: van 24 tot 120 maanden
• Bepaal zelf het gewenste maandbedrag

Hoe vraagt u de Famed Financiering aan?
Oriënteren en aanvragen
Ga naar www.famed.nl/financiering en bekijk wat de mogelijkheden zijn die het
beste passen bij uw persoonlijke situatie. Hier kunt u de gewenste looptijd kiezen
en het maandbedrag berekenen.
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Procedure
Om uw aanvraag compleet te maken moet u uw legitimatiebewijs, bankpas en
salarisstrook bij de hand houden. Hiermee vult u het aanvraagformulier in, dit wordt
vervolgens direct online beoordeeld.
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Behandeling direct laten uitvoeren
Als uw aanvraag is goedgekeurd, tekent u de overeenkomst en stuurt u deze samen
met de benodigde documenten op. Het geld wordt overgemaakt op uw rekening en
hierna kunt u direct de gewenste behandeling laten uitvoeren. U betaalt achteraf terug
in vaste, maandelijkse termijnen.
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Rekenvoorbeeld
Contante
waarde
€ 500
€ 1.000
€ 5.000
€ 10.000

Aanbetaling

Totale
kredietbedrag

Jaarlijkse
kostenpercentage

Debetrentevoet
op jaarbasis
(vast)

Termijnbedrag
per maand

Duur kredietovereenkomst

Totaal door
u te betalen
bedrag

€0
€0
€0
€0

€ 500
€ 1.000
€ 5.000
€ 10.000

9,9%
9,9%
9,9%
9,9%

9,9%
9,9%
9,9%
9,9%

€ 13
€ 21
€ 65
€ 129

48 maanden
60 maanden
120 maanden
120 maanden

€ 624
€ 1.260
€ 7.800
€ 15.480

Afrondingsverschillen voorbehouden.
Famed Financiering is een niet-doorlopend geldkrediet. Famed treedt op als verbonden bemiddelaar van Santander Consumer Finance
Benelux B.V. Toetsing en registratie bij BKR. Bij een aanvraag ontvangt u automatisch de van toepassing zijnde standaard informatie en
algemene voorwaarden. Famed en Santander geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit
bij uw wensen, behoeften en persoonlijke informatie.

Contact
Voor meer informatie kunt u terecht op www.famed.nl/financiering of contact opnemen met de
afdeling Klantenservice van Santander Consumer Finance op telefoonnummer: 030- 63 88 650.
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