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dekking voor schade- of ongevallen-inzittenden en voor
rechtsbijstand. Uw dealer vertelt u er graag meer over.

Vraag meteen een offerte aan
Voor meer informatie en een persoonlijk advies
neemt u contact op met uw dealer. Deze maakt met
een speciaal calculatieprogramma een offerte die is
afgestemd op uw persoonlijke situatie. U kunt ook
direct contact opnemen.

Vertrouwd: Santander Consumer Finance
Wij zijn een onafhankelijke financieringsmaatschappij
die u in een nauwe samenwerking met uw dealer een
uitgebreid pakket diensten biedt rond financiering en
leasing. Via uw dealer hebt u één aanspreekpunt voor
al uw zaken; u bent dus zeker van een persoonlijke
benadering en een professionele aanpak. Kijk ook
eens op www.santander.nl

Als u op zoek bent naar een andere auto, 

dan wilt u een auto 

die ook financieel goed bij u past. 

Bovenstaand een overzicht van de mogelijkheden:
Voor lease kiest u uit Operational Lease of Financial
Lease, met of zonder servicecomponenten. 

Autofinanciering: een lening op maat
Wilt u als particulier een auto aanschaffen en
financieren, dan is de autofinanciering van Santander
Consumer Finance een uitstekende oplossing. Uw
dealer berekent u graag de voordeligste financierings-
vorm afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het kan
ook zakelijk een goede oplossing zijn om kilometers
te declareren en de fiscale bijtelling te ontlopen.
De autofinanciering is een vaste lening. U weet van
tevoren precies waar u aan toe bent. Het vaste
maandbedrag (rente en aflossing) hangt mede af van
de looptijd, een eventuele aanbetaling (bijvoorbeeld
inruil huidige auto) en mogelijke slottermijn. 

Doorlopend Krediet: financiële ruimte op afroep
Bij een Doorlopend Krediet kunt u binnen een zekere
kredietlimiet vrij aflossen en doorgaans ook weer

Daar sluit Santander Consumer Finance naadloos op
aan met scherpgeprijsde lease- en financierings-
vormen en doordachte verzekeringen. Waar u
bovendien makkelijk van kunt profiteren: uw dealer
regelt het zó voor u. 

Uw dealer is uw vaste aanspreekpunt
Voor al uw autozaken is uw eigen dealer uw vaste
aanspreekpunt. Dus ook voor lease of financiering.
Dat is vertrouwd; u hoeft nooit naar een onbekend
bedrijf. Voor onderhoud, reparatie en schadeherstel
kunt u bij uw dealer terecht. U hoeft zelfs geen
sevicecoupons in te vullen of andere lastige
rompslomp. Uw dealer regelt alles voor u.

Lease en financiering van uw zakelijke auto
Santander Consumer Finance biedt samen met uw
dealer een passende oplossing voor vrijwel elke situatie. 
U kunt de auto direct op de balans krijgen of juist
niet, de zorg van onderhoud en reparatie uitbesteden
of juist zelf deze zaken regelen. 

opnemen. De kredietlimiet hangt samen met de
maandtermijn die u betaalt (minimaal 2% van de
kredietlimiet). Hoe hoger het percentage, des te
sneller u aflost. 
U ontvangt maandelijks een afschrift met daarop het
door u afgeloste deel, de berekende rente en de
theoretische resterende looptijd (toont hoelang het
duurt voordat u de lening hebt terugbetaald bij het
actuele rentepercentage en als u niets meer opneemt). 
Bij onverhoopt overlijden voor uw zeventigste levens-
jaar schelden we uw erfgenamen de restantschuld, mits
aan de voorwaarden voldaan, kwijt; een rustgevende
gedachte!
Hoe werkt het Doorlopend Krediet in de praktijk? 
Uw dealer berekent het benodigde bedrag voor
aanschaf van uw nieuwe auto. Santander Consumer
Finance betaalt het bedrag direct aan uw dealer. We
schrijven het bedrag als opname van uw limiet af. U
betaalt maandelijks automatisch het termijnbedrag
(rente en aflossing) van uw giro- of bankrekening.

Perfect verzekerd met de Auto Perfect Polis
Met uw auto wilt u liever geen risico lopen. Daar
speelt de Auto Perfect Polis perfect op in. Zo bent u
zeker van perfecte voorwaarden, waaronder een
scherpe premie. Uiteraard wordt uw no-claimkorting
overgenomen. De polis is uit te breiden met een

Operational Lease Financial Lease Autofinanciering     Doorlopend krediet
(Full) Service Netto

Looptijd Maximaal 60 maanden Maximaal 60 maanden

Auto Nieuw Nieuw

Kilometrage Benzine max. 140.000 Benzine max. 140.000

Diesel max. 160.000 Diesel max. 160.000

Aanbetaling Mogelijk Mogelijk

Restwaarderisico auto Santander Consumer Finance Santander Consumer Finance

Lease & Financiering Lease & Financiering 

Balans Santander Lease & Financiering Santander Lease & Financiering

Vaste componenten Rente Rente

Afschrijving Afschrijving

Houderschapsbelasting

Servicecomponenten Reparatie/Onderhoud/Banden

Verzekering (WA+ volledig casco)

Ongevallen-inzittenden

Rechtsbijstand

Houderschapsbelasting

Vervangend vervoer

Brandstofpas

24 uurs hulpdienst

Aankoop mogelijk na afloop contract mogelijk na afloop contract

(Full) Service Netto

Looptijd Maximaal 60 maanden Maximaal 60 maanden

Auto Nieuw en occasions Nieuw en occasions

Kilometrage Benzine max. 140.000 N.v.t.

Diesel max. 160.000

Aanbetaling Mogelijk, vaak inruilbedrag Mogelijk, vaak inruilbedrag

Slottermijn Mogelijk Mogelijk

BTW Vooruitbetalen - fiscaal verplicht Vooruitbetalen - fiscaal verplicht

Restwaarderisico auto Klant Klant

Balans Klant Klant

Fiscale afschrijving Klant Klant

Vaste componenten Rente Rente

Aflossing Aflossing

Servicecomponenten Reparatie/Onderhoud/Banden

Verzekering (WA+ volledig casco)

Ongevallen-inzittenden

Rechtsbijstand

Houderschapsbelasting

Vervangend vervoer

Brandstofpas

24 uurs hulpdienst

Looptijd Maximaal 60 maanden Variabel

Type auto Nieuw en occasions Nieuw en occasions

Rente Vast, gedurende de looptijd Variabel, gedurende de looptijd

Kilometrage N.v.t N.v.t.

Aanbetaling Mogelijk, vaak inruilbedrag Mogelijk, vaak inruilbedrag

Slottermijn Mogelijk N.v.t.

Restwaarderisico auto Klant Klant

Eigendom Klant, na laatste (slot) termijn Klant

Aflossen Vast bedrag, extra aflossen mogelijk Boetevrij op elk moment mogelijk

Vaste componenten Rente Rente

Aflossing Aflossing

Servicecomponenten Autoverzekering Autoverzekering

Ongevallen- of schade-inzittenden Ongevallen- of schade-inzittenden

Rechtsbijstand Rechtsbijstand

Santander Consumer Finance 
Rijksstraatweg 324
Postbus 2076, 
2240 CB  Wassenaar
Telefoon 070 51 51 474
Fax 070 51 51 473
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Aanvullende informatie autofinanciering
Zó berekenen wij uw financieringsmogelijkheden
Om uw financieringsmogelijkheden na te gaan, berekenen wij eerst hoeveel financiële
ruimte u per maand hebt voor rente en aflossing. Op basis daarvan kunnen we dan uw
maximaal mogelijke kredietruimte berekenen. Hieronder geven we u voorbeelden van
zo’n berekening.
Berekening beschikbaar bedrag voor rente en aflossing

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2
Netto inkomen per maand (incl. eventueel inkomen partner)       €1.200,-          €1.500,-
Inkomen partner € 500,-
Kosten levensonderhoud €  635,- € 800,-
Hypotheek, huur €  365,- € 500,-
Overige leningen en/of andere verplichtingen € 400,-
Maandelijks beschikbaar voor financiering € 200,- € 300,-
Berekening kredietruimte
Voorbeeld 1: Doorlopend Krediet. Met € 200,- beschikbare maandtermijn kunt u via
een Doorlopend Krediet mogelijk een maximum kredietbedrag lenen van € 10.000,-. 
U betaalt per maand € 200,- ofwel 2% van het kredietbedrag. De effectieve rente per
jaar bij een Doorlopend Krediet is momenteel 9,9%.  Dit percentage kan tijdens de
looptijd worden aangepast als de rente op de financiële markten wijzigt. 
De theoretische looptijd in dit voorbeeld is 64 maanden; dit geldt als u aan het begin
het maximale kredietbedrag leent, de rente gelijk blijft en u geen extra opnames of
aflossingen doet.
Voorbeeld 2: Autofinanciering. Met € 300,- beschikbare maandtermijn kunt u
mogelijk een krediet krijgen van € 14.500,- met een looptijd van 60 maanden. Bij een
effectieve rente per jaar van 8,8% bedraagt de maandtermijn € 297,21. Dit bedrag is
te verlagen door een slottermijn (bedrag ineens aan het eind) overeen te komen. U
betaalt die slottermijn bijvoorbeeld uit de inruil van uw auto.
Uw dealer heeft de mogelijkheid om (tijdelijk) een (actie)tarief met een lagere of
hogere effectieve rente per jaar aan te bieden.
Uw dealer helpt u graag bij de aanvraag
Als u een financiering wilt afsluiten, vult u een aanvraagformulier in. Sluit een origineel
bewijs van uw huidige inkomen bij (bijvoorbeeld een loonstrookje) en een kopie van
een geldig legitimatiebewijs. U stuurt deze stukken naar Santander Consumer Finance.
Uw dealer zal u hier graag behulpzaam bij zijn. 
Uw dealer kan direct voor u een passende offerte maken en de aanvraag naar
Santander Consumer Finance doorseinen. Zodra uw gegevens door ons zijn
gecontroleerd, kunnen wij het gewenste bedrag uitbetalen. U kunt natuurlijk ook
rechtstreeks uw aanvraag doen.
Met een vast inkomen komt u in aanmerking voor een financiering
Iedereen die in Nederland woont en meerderjarig is (tot 70 jaar), kan gebruikmaken
van een financiering. Desgewenst kunt u de gelegenheid benutten om lopende
financieringen onder te brengen in de nieuwe financiering.
Vanzelfsprekende spelregels zijn:
Voldoende aantoonbare inkomsten (afhankelijk van persoonlijke situatie zoals
woonlasten, werk, leeftijd en overige financiële verplichtingen).
Redelijke looptijd van de financiering ten opzichte van de leeftijd van de auto.
Vast maandelijks termijnbedrag
Het termijnbedrag bestaat uit een deel aflossing en een deel rente. Gedurende de
looptijd betaalt u een vast maandelijks bedrag. 
Bij het Doorlopend Krediet is de rente variabel, en volgt de ontwikkelingen op de
financiële markten. Daarom kan ook de verhouding tussen rente en aflossing in het
vaste termijnbedrag variëren.
Bij de Autofinanciering wordt het rentedeel berekend op basis van een vast,
afgesproken percentage voor de gehele looptijd. Deze looptijd kan variëren van 12 tot
60 maanden. Het minimum krediet bedraagt € 2.500.
Kwijtschelding bij overlijden
Bij overlijden vóór 70-jarige leeftijd van de eerste contractant wordt het restant van de
lening (met uitzondering van een eventuele betalingsachterstand) kwijtgescholden met
een maximum van € 11.350,- per contract en € 22.700,- per cliënt. Bij een
Doorlopend Krediet geldt dat opnames gedaan 6 maanden voor overlijden niet worden
kwijtgescholden. Bent u bij het aangaan van een Autofinanciering of Doorlopend
Krediet gezond en is de overeenkomst langer dan 6 maanden geleden ingegaan, dan
komt u automatisch voor deze extra zekerheid in aanmerking. Er blijft dan geen schuld
over die anderen in problemen kan brengen. Een geruststellend idee.
Eerder aflossen is mogelijk
Bij het Doorlopend Krediet kunt u extra aflossen hoeveel en wanneer u wilt zonder dat
er kosten in rekening worden gebracht.
Bij de Autofinanciering ligt dat anders, omdat het om een vaste lening gaat. Als u meer
wilt aflossen dan u oorspronkelijk hebt afgesproken, dan meldt u dit even schriftelijk.
Ondanks de extra betalingen gaan de maandelijkse betalingen gewoon door. Ook staat
het u vrij de lening helemaal vervroegd af te lossen. In plaats van rente die over de
restantlooptijd zou worden berekend, worden u bij de Autofinanciering kosten in
rekening gebracht:
5% van de totale kredietsom als 1/5 deel of minder van de looptijd is verstreken.
3% van de totale kredietsom als 1/5 tot 2/5 deel van de looptijd is verstreken.
2% van de totale kredietsom als 2/5 tot 3/5 deel van de looptijd is verstreken.
We berekenen geen kosten als meer dan 3/5 deel van de looptijd is verstreken. 

U betaalt geen kosten als u de vervroegde aflossing betaalt uit een nieuwe lening bij
Santander Consumer Finance. Bij een gedeeltelijk vervroegde aflossing vindt aan het
einde van de looptijd een herberekening plaats van de kredietvergoeding. Mogelijk
hebt u dan nog recht op een renterestitutie. 
Voorbeeld: U hebt een bedrag geleend van € 4.500,- met een vaste looptijd van 60
maanden. U wilt dit hele bedrag nu ineens aflossen. 
Bij aflossing binnen 12 maanden betaalt u 5% = € 225,- extra aan kosten.
Na 12 maanden is dat 3% = € 135,-. 
Aflossing na 24 maanden kost u 2% = € 90,-.
Na 36 maanden kost het u niets extra (meer dan 3/5 deel is verstreken).
Vertragingsvergoeding bij achterstallige betalingen
Ontstaat er op een Autofinanciering een betalingsachterstand van meer dan een
maand en blijft betaling ook na ingebrekestelling achterwege, berekenen we u een
vertragingsvergoeding vanaf de dag na die, waarop de ingebrekestelling genoemde
termijn is verstreken. We berekenen de vergoeding op dagbasis, uitgaande van de
effectieve rente op jaarbasis. 
Bij het Doorlopend Krediet tellen we eerst de achterstand op bij de lening.
Bovenstaande regeling gaat dan in als de kredietlimiet is overschreden.
Toetsing en registratie bij het BKR 
Santander Consumer Finance toetst iedere kredietaanvraag bij de stichting Bureau
Krediet Registratie (BKR), en registreert alle leningen daar ook. Verder doen we opgave
van eventuele achterstanden groter dan twee maanden. Om uw aanvraag te kunnen
beoordelen, toetsen we via uw naam, adres en geboortedatum de gegevens die bij het
BKR zijn aangemeld. Natuurlijk behandelen wij en ook het BKR uw gegevens strikt
vertrouwelijk. 
Santander Consumer Finance stuurt u op aanvraag graag een uitgebreide folder over
het BKR. Wilt u meer weten? Uw dealer geeft u graag nadere informatie.
U betaalt via automatische incasso
U voldoet uw maandtermijn via een automatische incasso. U machtigt Santander
Consumer Finance om maandelijks het verschuldigde bedrag te laten afschrijven. U
behoudt het recht om dit afgeschreven bedrag terug te laten boeken op uw rekening.
Daarvoor geeft u binnen een maand na de afschrijving opdracht aan uw
(Post)bankkantoor.
We kunnen de lening bij problemen opeisen
Het door de kredietnemer verschuldigde bedrag kan door ons worden opgeëist als:
De kredietnemer ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een
vervallen termijnbedrag en, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming
van zijn verplichtingen.
De kredietnemer is overleden en de kredietgever gegronde reden heeft om aan te
nemen dat de kredietverplichtingen niet zullen worden nagekomen.
De kredietnemer Nederland metterwoon heeft verlaten, ofwel redelijkerwijs is aan te
nemen dat dit binnen enkele maanden gaat gebeuren.
De kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren.
De kredietnemer het tot zekerheid verbonden object heeft verduisterd.
De kredietnemer aan kredietgever voor het aangaan van de overeenkomst, bewust
onjuiste inlichtingen heeft gegeven. En wel zodanig, dat de kredietgever de
overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.
Zekerheden onder de lening
Bij vervroegde opeisbaarheid kan de kredietgever het gefinancierde object innemen. 
Bij een autofinanciering; tenzij inmiddels meer dan 75% van de kredietsom is afgelost.
Bij een Doorlopend Krediet; tenzij inmiddels aflossingen zijn gedaan ter grootte van de
contante prijs van de auto. 
Als binnen 14 dagen na inname het achterstallige bedrag inclusief
vertragingsvergoeding is betaald, geven we het pand weer terug. Mocht dit vaker
gebeuren, dan doen we dit alleen bij algehele aflossing door de kredietnemer. 
Als de auto total loss is, gestolen wordt of anderszins tenietgaat, heeft de kredietgever
het recht de verzekeringspenningen op te eisen of kan de kredietnemer vervangende
zekerheid stellen. In dat laatste geval betaalt de kredietgever de
verzekeringspenningen meteen terug aan de kredietnemer.
We werken binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens
Bij een aanvraag verwerken we tal van persoonlijke gegevens voor het aangaan en
uitvoeren van financiële overeenkomsten. We doen dit ook voor de zakelijke relatie die
daar op volgt. Ook houden we gegevens bij om fraude te voorkomen en te bestrijden.
Ten slotte gebruiken we de gegevens om ons adressenbestand te vergroten. We doen
dit alles binnen de grenzen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
‘Effectieve rente’ toont u de werkelijke kosten
De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen
alle kosten van het krediet tot uitdrukking.
Uitleg bij een niet-geaccepteerde kredietaanvraag
Bij niet-inwilliging van een kredietaanvraag geven wij u op verzoek schriftelijk opgaaf
van de redenen.
Geef adreswijzigingen meteen door
Eventuele adreswijzigingen dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons door te geven.
Lid van de branchevereniging; dat schept verplichtingen
Santander Consumer Finance is lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen
Nederland. Wij werken volgens de VFN Erecode én de voorschriften van de WFD (Wet
financiële dienstverlening). 
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