EERstE CONTACT

CRÉDAL
BELEG IN UW WAARDEN

— via het eerste telefonische contact is het mogelijk
na te gaan of u aan de toekenningsvoorwaarden
voldoet. Als dat zo is, krijgt u een lijst met documenten die u moet voorbereiden voor een gesprek
met een van onze adviseurs.

EEN SOLIDAIRE BELEGGING...
De coöperatieve vennootschap Crédal verstrekt alternatief krediet. Ze telt meer dan 1.800 coöperanten en
stelt een stabiele, ethische en solidaire belegging voor.

KREDIETAANVRAAG

…vooR ALTERNATIEF KREDIET

— Uw

Met het geld dat zijn coöperanten beleggen, financiert
Crédal verenigingen, ondernemingen voor sociale
economie (solidair krediet) en mensen die geen toegang hebben tot bankdiensten en een zelfstandige
activiteit willen opstarten (beroepsmicrokrediet) of
levensnoodzakelijke goederen willen verwerven
(persoonlijk microkrediet).

kredietadviseur is uw partner. tijdens het
gesprek evalueert hij samen met u uw budget en
uw terugbetalingscapaciteit. Hij zal uw aanvraagdossier opstellen en u ook begeleiden tijdens de
terugbetalingsperiode.

Opgelet! De gesprekken vinden alleen plaats op
afspraak.

BESLISSING

— Uw dossier wordt voorgelegd aan een kredietcomité
dat bestaat uit sociale en financiële deskundigen.
Dat comité beslist over de toekenning van de kredieten. Bij weigering ontvangt u een brief met de
motivatie ervan.

Crédal ontplooit ook begeleidende activiteiten. Het
advieskantoor steunt verenigingen en ondernemingen
voor sociale economie. Crédal Entreprendre begeleidt mensen met een project die hun activiteit willen
ontwikkelen, maar toch trouw willen blijven aan hun
waarden. Het biedt ook ondersteuning aan vrouwelijke starters.
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HOE EEN KREDIET
AANVRAGEN?

Persoonlijk
Microkrediet

Een duwtje in de rug
voor de toekomst

VOOR MEER INFORMATIE, BEL

CREDAL PLUS VZW

in het Brussels Gewest naar het nummer 02/213 38 31
in het Waals Gewest naar het nummer 010/45 25 33
creditsocial@credal.be
www.credal.be

Handelend in de hoedanigheid
van kredietbemiddelaar
Erkenningsnummer FoD Economie: 204039
Place de l'Université 16 - 1348 Louvain-la-Neuve

In Brussel en Wallonië worden spreekuren
georganiseerd. vraag ernaar bij onze diensten.

CREDAL CV
Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en sociaal oogmerk

Handelend in de hoedanigheid van kredietgever
Erkenningsnummer FoD Economie: 210315
Aalststraat 7 - 1000 Brussel

DESIGN: BELTZA

Met de financiële steun van Belfius Foundation Belgium,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

Begeleid Sociaal Krediet
Een hulpmiddel voor
de preventie van
overmatige schuldenlast

EEN PERSOONLIJK MICROKREDIET
VOOR WIE?

OM WAT
TE FINANCIEREN?

TEGEN WELKE
VOORWAARDEN?

U krijgt moeilijk toegang tot het bankkrediet

EEN GOED oF EEN DIENST

BEDRAG EN RENTEVOET

Een andere, minder dure of aangepaster oplossing
dan het sociaal krediet is onmogelijk

— Aansluitend bij een levensproject
— Nuttig en nodig voor uw dagelijks leven

— Minimaal 500 € en maximaal 10.000 €
— Debetrente en JKP: 5%

BIjvooRBEELD:

MAXIMALE LOOPTIJDEN

Het sociaal krediet is bestemd voor de inwoners
van het Brussels en Waals Gewest,

— Meubels, huishoudtoestellen, een computer...
— Werkzaamheden in uw woning: herstelling van

die een sociale uitkering genieten (OCMW,
werkloosheid, ziekenfonds, pensioen ...)

het dak, nieuwe ramen, verwarmingsketel,
loodgieterij...
— Een auto, een scooter...
— Een opleiding: talen, rijbewijs...
— Overige: tandverzorging...

— 18 maanden voor 500 €
— 24 maanden van 501 tot 2.500 €
— 30 maanden van 2.501 tot 3.700 €
— 36 maanden van 3.701 tot 5.600 €
— 42 maanden van 5.601 tot 7.500 €
— 48 maanden van 7.501 tot 10.000 €

Nadat u al uw kosten hebt betaald, houdt u nog een
bedrag over om een krediet terug te betalen

of een beroepsinkomen hebben dat niet hoger is dan
• 1.088 €* netto/maand voor een alleenstaande
• 1.484 €* netto/maand voor een gezin
Na aftrek
• van de huur of de maandsom voor de hypothecaire
lening
• van 193 €* per kind en/of gehandicapte ten laste

Geleend
bedrag

Een krediet nemen doet u niet zomaar,
u moet er goed over nadenken.

1.000 €
3.000 €
4.500 €
7.500 €
10.000 €

* Bedragen geldig voor 2012

Aantal
maandsommen
18
30
36
42
48

Bedrag van de Totale kostprijs
maandsommen van het krediet
57,73 €
106,44 €
134,64 €
194,65 €
229,79 €

1.039,14 €
3.193,20 €
4.847,04 €
8.175,30 €
11.029,90 €

© Crédal

© Crédal

Sociale kredieten zijn leningen op afbetaling waarop de wet van
12 juni 1991 van toepassing is. Crédal cv eist een overdracht van
schuldvordering als zekerheid.

CARINE L.

RUDY V.

« Dankzij het sociaal krediet kon ik mijn werk en mijn
waardigheid behouden. Ik vond het ook belangrijk om
naar de kine te kunnen gaan, mijn boodschappen te doen,
op bezoek te gaan bij vrienden... Wat mij bij Crédal
vooral is opgevallen, is de menselijkheid van het team:
snel, efficiënt en vriendelijk! »

« Ik heb absoluut een auto nodig om naar de fabriek
te rijden, waar ik in ploegen werk. Ik kon bij de bank geen
kleine financiering krijgen door een vroeger
financieel probleem.»
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Als het krediet wordt toegekend voor de aankoop van een goed
of een bijzondere dienst, zal het nettobedrag van de lening door
Crédal cv rechtstreeks aan de verkoper(s) of dienstverlener(s)
worden gestort, na ontvangst van het door de consument ondertekende attest van conforme levering.

