Woningverbeteringskrediet
Heeft u een nieuwe keuken of badkamer op het oog? Of misschien bent u van
plan om te investeren in milieuvriendelijke Van Marcke-producten? Eén ding is
zeker: een Izola Credit-lening kan u helpen om uw aankoopkost op te splitsen
in kleinere, beter beheersbare betalingen. Goederen financieren met onze
leningen kan tot € 25.000.

Wat is een Izola Credit-lening?
Izola Credit is een ongedekt kredietproduct dat speciaal werd ontwikkeld door Izola Bank voor
klanten die goederen kopen in één van de Van Marcke winkels. Met Izola Credit hebt u de
touwtjes zelf in handen omdat:
u kan kiezen voor een
afbetalingstermijn tussen 24 en
120 maanden, afhankelijk van het
krediettype, het bedrag en het doel.

u zelf kan beslissen hoeveel u wilt
lenen: een bedrag dat het beste
aansluit bij uw budget en uw
planningsvereisten.

Er zijn twee krediettypes beschikbaar, afhankelijk van het soort producten dat u aankoopt.
Groene Leningen

Renovatieleningen

zijn er voor de aankoop en het
plaatsen van milieuvriendelijke
producten zoals (zonne)boilers.

zijn er voor de aankoop en het
plaatsen van producten zoals
nieuwe badkamers en keukens.

Waarom kiezen voor Izola Credit?
Afbetalingstermijnen tussen 24 en 120 maanden
6 maanden na levering

Scherpe tarieven

Geniet van 6 maanden zonder interest

Dekt de aankoop en de installatie indien nodig

Leen al vanaf € 1.250 tot € 25.000

Eenvoudige en snelle online aanvraagprocedure

BELANGRIJK

Een voorschot wordt niet gefinancierd door Izola Credit. Dit bedrag wordt afgetrokken van het aangevraagde kredietbedrag.

Izola Bank Team
We zijn een online bank die succesvol wordt gerund vanuit Malta
(sinds 2004 een EU-lidstaat). Onze klanten stellen vooral onze
betrouwbare, efficiënte en persoonlijke service erg op prijs: altijd
klaar met hulp, advies of een antwoord op hun vraag.
Izola Bank is 100% in handen van de groep Van Marcke en heeft
sinds 1994 een vergunning als Maltese kredietinstelling. Doorheen
de jaren hebben we onze online activiteiten verder uitgebouwd
om ons stijgende aantal zakelijke en particuliere klanten in zowel
Malta, België als Frankrijk van dienst te kunnen zijn.

Onderdeel van de Van Marcke Group

Hoeveel kan ik lenen en op welke termijn?
Lenen kan al vanaf € 1.250 tot maximum € 25.000 en dit voor een
periode van 2 tot 10 jaar.

Hoe verhouden de
tarieven van Izola
Credit zich ten opzichte
van andere banken?

Leningbedrag

Duur

€ 1.250 – € 3.700

24 maanden (2 jaar)

Renovatieleningen

€ 3.701 – € 7.500

36 maanden (3 jaar)

Izola Bank

2.70%

€ 7.501 – € 10.000

48 maanden (4 jaar)

Belfius

2.50%

€ 10.001 – € 15.000

60 maanden (5 jaar)

KBC

2.45%

€ 15.001 – € 20.000

84 maanden (7 jaar)

ING

2.70%

€ 20.001 – € 25.000

120 maanden (10 jaar) enkel voor groene lening

Fortis

2.95%

Beobank

2.99%

Welke informatie moet ik aanleveren?

Groene Leningen

Tijdens de online aanvraagprocedure, vragen wij dat u ons
de onderstaande documenten bezorgt. Ofwel meteen via het
aanvraagformulier zelf ofwel via e-mail:
• Inkomenverificatie (zoals een loon-of bankuittreksel)
• Identiteitverificatie
• Getekende kopie van uw aanvraagformulier

Hoe werkt het?
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1.90%

KBC

1.59%

Belfius

1.55%

ING

1.95%

Fortis

1.95%

Beobank

1.99%

Tarieven zijn correct per 3 december 2018
Bron: www.spaargids.be

Check aan de hand
van onze Izola Credit
kredietcalculator of u in
aanmerking komt voor een
groene of renovatielening.
Izola Bank zal u meteen een
antwoord geven op basis
van de voorziene informatie.
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Izola Bank

Bezorg ons de
noodzakelijke
informatie via de
online aanvraag of
via e-mail.

3
Vervolledig het
Izola Credit online
aanvraagformulier.
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U ontvangt een factuur
van Van Marcke of uw
installateur.

5
Izola Bank controleert de
noodzakelijke documenten
en stuurt binnen
de 2 werkdagen de
kredietovereenkomst ter
bevestiging en ondertekening.

Belangrijke informatie
• Izola Bank kan alleen krediet verschaffen indien de betrokken goederen
werden aangekocht bij Van Marcke. Eens de bank het krediet goedkeurt,
wordt de leverancier van de goederen/diensten meteen vergoed op
vertoon van de factu(u)r(en).

U start met de
terugbetaling
van uw
maandelijkse
aflossingen via
domiciliëring.
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7
U bezorgt ons de
factuur en wij betalen
meteen Van Marcke of
uw installateur.

• Bovenstaande kredietcalculatie is louter indicatief en niet bindend.
Kredieten zijn onderhevig aan de goedkeuring van een voltooide
kredietaanvraag door de kredietgever (Izola Bank plc, 58 East Street,
Valletta, Malta).
Izola Bank is bevoegd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) om
consumentenkredieten te verstrekken in België. Van Marcke NV Overzet 14, 9000 Gent, België, is
geregistreerd als kredietbemiddelaar in België.
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www.izolabank.com

