PROSPECTUS AVERUS CLASSIC
(NIET - DOORLOPEND KREDIET)

Doel van deze prospectus:
Deze prospectus is bedoeld om u duidelijk te informeren omtrent de kenmerken en de belangrijkste voorwaarden
van het Averus Betaalplan. Vanzelfsprekend kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met uw dealer of
met Averus Financial Services.
Kenmerken Averus Betaalplan:
* Betaling van een vast maandelijks bedrag, gedurende een vooraf vastgestelde looptijd;
* Het te lenen bedrag voor de door u gewenste auto wordt in één keer aan de dealer uitbetaald;
* Het vastgestelde rentepercentage geldt gedurende de gehele looptijd;
* Het geld dat is afgelost kan niet opnieuw worden opgenomen.
Wie komen in aanmerking voor een financiering bij Averus Financial Services?
Al dan niet door tussenkomst van een intermediair, zoals een (auto-)dealer, kunt u een financieringsaanvraag bij
ons indienen. Na beoordeling van de aanvraag door onze medewerkers wordt de uitslag aan uw adviseur
doorgegeven, waarna hij u hiervan op de hoogte stelt.
U kunt in principe bij Averus Financial Services terecht voor een financiering tussen € 2.500,- en € 40.000,- met
een minimale looptijd van twaalf maanden en een maximale looptijd van 90 maanden voor nieuwe auto’s. Voor
occasions geldt dat de auto na afloop van contract niet ouder is dan vijftien jaar. Hogere kredietsommen zijn in
overleg mogelijk. Ook wanneer u elders financieringen heeft lopen, kunt u bij Averus Financial Services terecht. Wij
wijzen u erop dat de betreffende kredietgever, afhankelijk van de kredietvorm, kosten in rekening kan brengen
indien er sprake is van vervroegde aflossing.
Om in aanmerking te komen voor een financiering bij Averus Financial Services dient u minimaal 18 jaar te zijn en
niet ouder dan 76 jaar. Indien u ouder bent dan 70 jaar is de maximale looptijd 60 maanden. Deze looptijd is
mede afhankelijk van uw leeftijd, de financiering dient voor uw 77 e levensjaar te zijn ingelost. U dient te
beschikken over een vast inkomen en een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. Ook dient u Nederlands
ingezetene te zijn. Indien u een niet-Nederlandse ingezetene bent dient u een permanente verblijfsvergunning te
hebben.
Vanzelfsprekend moeten uw inkomsten en uitgaven een financiering toelaten. Hierbij vormt uw “Vrij besteedbaar
bedrag” het uitgangspunt.
Hieronder treft u een rekenmodel aan waarmee u dit kunt berekenen.
Uw financiële gegevens:
Vaste inkomsten per maand
Netto inkomen
Netto inkomen partner
Subtotaal
Overige inkomsten {maximaal 10% van Subtotaal (a)}
Totale inkomsten
Uitgaven per maand
Kosten voor levensonderhoud*
Maandelijkse bruto woonlasten
Maandlast lopende financieringen
Andere verplichtingen (bijv. alimentatie)
Totale uitgaven
Netto besteedbaar inkomen =
Totale inkomsten(B) minus Totale uitgaven(C)
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Het bij (D) gevonden bedrag is voor u het maximaal aan rente en aflossing te besteden bedrag. Bij deze
maandlast hoort een kredietsom die u maximaal bij Averus Financial Services kunt lenen. Wij wijzen u erop dat
dit slechts een indicatie is. Behalve financiële zaken kunnen andere factoren een rol spelen bij de beoordeling van
de aanvraag, bijvoorbeeld de lengte van het dienstverband, het bezit van een eigen woning en het
betalingsgedrag.

* Kosten voor levensonderhoud: voor het bepalen van de kosten voor levensonderhoud werkt Averus Financial
Services met basis normbedragen. Deze bedragen zijn vastgesteld door het Nibud en zijn gebaseerd op het
inkomen en de gezinssituatie. Voor huishoudens zonder kinderen geldt een hogere basisnorm bij een inkomen
vanaf € 2.746,-. Voor huishoudens met kinderen geldt een hogere basisnorm bij een inkomen vanaf € 2.908,-. In
onderstaande tabel kunt u zien welke basisnorm voor u van toepassing is.
Alleenstaand
Basisnorm
≥ € 2.746
≥ € 2.908

€ 723,-

Alleenstaand met
kinderen
€ 911,€ 1.155,-

€ 1.019,-

Gehuwden/
samenwonenden
€ 1.090,-

Gehuwden/samenwonenden
met kinderen
€ 1.191,€ 1.393,-

€ 1.331,-

Berekening kosten levensonderhoud: 15% van (Totale inkomsten (B) minus de basisnorm minus norm woonlast)
+ de basisnorm.
De norm woonlast is ook vastgesteld door het Nibud. Norm woonlast 2011 = € 212,Rekenvoorbeelden kredietwaardigheid
Voorbeeld 1 – aanvrager met partner en kind(eren)

Voorbeeld 2 – alleenstaande aanvrager zonder kind(eren)

Netto inkomen aanvrager
Netto inkomen partner
Totale inkomsten (+)

€ 2.100,€ 1.000,-

Netto inkomen aanvrager
Totale inkomsten (+)

€ 1.400,-

Kosten voor levensonderhoud

€ 1.560,75

Inkomensafhankelijke norm

€ 793,20

Bruto woonlasten
Totale lasten (+)
Resteert (-)

€ 975,-

Bruto woonlasten
Totale lasten (+)
Resteert (-)

€ 430,-

(15% v. (3.100 - 1.326 - 209) +1.326)

€ 1.400,-

€ 3.100,15% v. (1.400 – 723 - 209) + 723

€ 2.535,75
€ 564,25

€ 1.223,20
€ 176,80

Averus Financial Services kan in sommige gevallen de aangevraagde financiering niet verstrekken. Op uw verzoek
zijn wij bereid de reden van afwijzing schriftelijk aan u te bevestigen.
Rekenvoorbeelden Averus Betaalplan (niet-doorlopend krediet)
Kredietsom
Jaarlijks
Maandlast
Looptijd
kostenpercentage*
in maanden
Voorbeeld 1 € 6.000,10,9%
€ 153,41
48
Voorbeeld 2 € 7.500,10,9%
€ 243,51
36
Voorbeeld 3 € 11.000,10,9%
€ 236,04
60
Voorbeeld 4 € 26.000,10,9%
€ 487,30
72

Totale prijs
van het krediet
€ 7.363,68
€ 8.766,36
€ 14.162,40
€ 35.085,60

* Het jaarlijks kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet
tot uitdrukking.
Berekening verschuldigde kredietvergoeding:
In voorbeeld 1 is de looptijd 48 maanden en de maandlast € 153,41; de kredietsom is € 6.000,-.
Bij een aflopend krediet kunt u de totale kredietvergoeding als volgt berekenen: (looptijd x maandlast) –
kredietsom
In dit voorbeeld: (48 x € 153,41) - € 6.000,- = € 1.363,68.
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Zekerheid
Uw financieringsovereenkomst wordt afgesloten met een eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat u tijdens de
overeenkomst alleen economisch eigenaar bent. Dit betekent dat u uw auto in uw bezit heeft en gewoon kunt
gebruiken. Aan het einde van de looptijd, als alles is afbetaald, wordt u ook juridisch eigenaar. Mocht u niet aan
uw verplichtingen voldoen, dan hebben wij in bepaalde gevallen de mogelijkheid om afgifte van deze auto te
vorderen. Namelijk in die gevallen waarin wij bevoegd zijn om het openstaande bedrag direct op te eisen.
U bent verplicht voor de auto die u koopt een WA-verzekering alsmede een cascoverzekering af te sluiten, waarbij
u zelf bepaalt bij welke verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon u de verzekering onderbrengt. Indien de de
gefinancierde auto verloren gaat, eisen wij van u dat u een gelijkwaardige vervangende zekerheid stelt.
Vervroegde aflossing
U bent bevoegd tot vooruitbetaling van één of meer eerstvolgende termijnen, hierna te noemen: gedeeltelijk
vervroegde aflossing. U bent tevens bevoegd de restantschuld vervroegd af te lossen, hierna te noemen: algehele
vervroegde aflossing.
1. Bij gedeeltelijke vervroegde aflossing van het krediet bent u het aantal termijnen verschuldigd
vermeerderd met een vergoeding uitgedrukt in een percentage over de vervroegde aflossing, zie
voorbeeld 1.
2. Bij gehele aflossing van het krediet bent u de restant kredietsom verschuldigd vermeerderd met een
vergoeding uitgedrukt in een percentage over de vervroegde aflossing, zie voorbeeld 2.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de resterende looptijd. Wanneer de looptijd meer dan één jaar
bedraagt, is deze vergoeding 1% over het totaal van de vervroegde aflossing. Wanneer de looptijd één jaar of
korter bedraagt, is deze vergoeding 0,5% over het totaal van de vervroegde aflossing. Deze vergoeding wordt in
rekening gebracht met het laatste termijn bedrag.

Voorbeeld 1
Uw kredietsom bedraagt € 12.500,-; de oorspronkelijke looptijd 36 maanden met een termijnbedrag van
€ 368,-. Na 28 maanden besluit u 2 termijnen extra in te lossen. De kosten bedragen dan 0,5% van de
vervroegde aflossing omdat de resterende looptijd minder dan 12 maanden bedraagt. De vergoeding
bedraagt dus: € 3,68 (€ 368*2= € 736 * 0,5%= € 3,68).
Voorbeeld 2
Uw restant kredietsom bedraagt € 12.500,- ; de oorspronkelijke looptijd 36 maanden. Na 16 maanden lost
u algeheel vervroegd af. De kosten bedragen dan 1% van de vervroegde aflossing. De vergoeding
bedraagt dus: € 125,- (€ 12.500 * 1%= € 125,-).
Dit betekent dat u € 12.625 moet betalen om het krediet af te lossen.
Vertragingsvergoeding
Bij niet of niet tijdige betaling van een vervallen maandlast, zal u na het verstrijken van de in de ingebrekestelling
genoemde termijn voor nakoming, een vertragingsvergoeding verschuldigd zijn; deze is gebaseerd op het
effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis, dat maximaal krachtens het Besluit Kredietvergoeding
toegestaan was ten tijde van de totstandkoming van deze overeenkomst. Deze vertragingsvergoeding zal in dagen
nauwkeurig worden berekend.
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Opeisbaarheid
Het verschuldigde saldo is direct opeisbaar indien u:
a. Gedurende ten minste twee maanden achterstallig bent in de betaling van een vervallen maandlast en na
ingebrekestelling nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen;
b. Nederland metterwoon heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat u binnen
enkele maanden Nederland metterwoon zal verlaten;
c. Bent te komen overlijden en Averus Financial Services gegronde reden heeft om aan te nemen dat uw
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zullen worden nagekomen;
d. In staat van faillissement bent komen te verkeren, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
van toepassing is verklaard;
e. De gefinancierde zaak heeft vervreemd, bezwaard of verduisterd;
f. Aan Averus Financial Services, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste
inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat Averus Financial Services de overeenkomst niet of niet onder
dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien, de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.
In geval van directe opeisbaarheid van het verschuldigde saldo is Averus Financial Services bevoegd afgifte van de
zaak te vorderen, tenzij
3/4 deel van de kredietsom is afgelost. Afgifte van de zaak heeft tot gevolg dat deze huurkoopovereenkomst van
rechtswege wordt ontbonden. U kan gedurende 14 dagen de ontbinding ongedaan maken, door betaling van de
achterstallige maandlasten en de vertragingsvergoeding. Bij herhaalde afgifte van de zaak heeft u het bedoelde
recht alleen onder betaling van het aan Averus Financial Services verschuldigde saldo. Het bepaalde inzake
Vervroegde aflossing en Vertragingsvergoeding is eveneens van toepassing.
BKR registratie
Alle aanvragers van een financiering worden door Averus Financial Services getoetst bij de Stichting Bureau
Kredietregistratie (BKR) te Tiel. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat er financiële verplichtingen worden
aangegaan die de draagkracht van de aanvrager te boven gaan. BKR houdt gegevens bij over bestaande en reeds
afgeloste financieringen maar ook van het betalingsgedrag. Nadat bij Averus Financial Services een contract is
afgesloten worden de gegevens betreffende de financiering en het betalingsgedrag gemeld bij BKR waar deze zeer
vertrouwelijk worden behandeld. Afwijkingen in betalingsgedrag ten opzichte van de overeengekomen
maandlasten melden wij ook. Een uitgebreide folder met informatie over BKR kunt u gratis verkrijgen bij Averus
Financial Services.
Administratie
De administratie van Averus Financial Services wordt gevoerd door Alcredis Finance B.V. te Vianen. Averus
Financial Services is tevens met de inning van de termijnen belast.
Averus Financial Services is een handelsnaam van Alcredis Finance B.V. Alcredis Finance B.V. is een bij de
Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam onder vergunningnummer 12011089 geregistreerde financiële
instelling.
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