Verantwoord
lenen
Geldshop stimuleert verantwoord lenen.
Wij zijn duidelijk over de mogelijkheden

Wil je meer informatie
ontvangen of heb je
vragen? Neem dan
contact met ons op.

en voorwaarden en geven ècht persoonlijk
advies. Dat doen we niet alleen bij de
aanvraag, maar ook tijdens de looptijd van

Wij zijn bereikbaar via

de lening. Gewoon om zeker te zijn dat jij
tevreden bent en blijft, ook als je financiële
situatie tussentijds verandert.

088 828 22 99
ma t/m vrij 9 - 17

Geldshop neemt de rol van adviseur
serieus. Tijdens de looptijd nemen we eens
per jaar contact met je op. We kijken dan
opnieuw naar je persoonlijke financiële
situatie. Soms bestaat de mogelijkheid om
het contract te vernieuwen. Dan kan het
zomaar gebeuren dat de rente daalt of je
sneller kunt aflossen. Ook dat is Geldshop,
de grootste bemiddelaar in consumptief
krediet van Nederland! Nu snap je ook
waarom onze klanttevredenheid zo hoog
is. Kijk voor de actuele score en reviews
van klanten op onze site.
Veel plezier met je aankoop!
Leef met je hart, leen met verstand.

of mail naar
partner@geldshop.nl

De intermediair voor
verantwoord lenen.
Leef met je hart,
leen met verstand.

Gevonden wat
je zoekt?

Snel zekerheid
over lenen

Waar twijfel je nog aan? Heb je eindelijk

Kijk op www.geldshop.nl en je krijgt snel

gevonden wat je al zo lang zoekt! Check

zekerheid. Op de site beantwoord je een

op geldshop.nl of de aanschaf financieel

paar vragen, vul daarna je persoonlijke

haalbaar

meer

gegevens in en één van onze adviseurs

mogelijkheden dan je denkt. Want geld

neemt telefonisch contact op. Binnen

lenen voor die ene (grote) aankoop komt

één uur weet je of we je aanvraag in

vaker voor. Zorg in ieder geval dat het

behandeling nemen en of je een voorlopig

verantwoord gebeurt.

akkoord krijgt.

Om zeker te zijn dat de lening verantwoord

Bij een voorlopig akkoord ontvang je

is, werkt dit bedrijf samen met Geldshop.

het contract voor ondertekening. Stuur

Daar kun je rekenen op een lening

de gevraagde documenten (o.a. kopie

waarvan de voorwaarden duidelijk zijn

ID, loonstrook en bankafschrift) retour

en

jouw

waarna -onder voorbehoud- een definitief

persoonlijke situatie passen. Zo werkt dat

akkoord volgt. Jij kunt er zeker van zijn

bij verantwoord lenen:

dat wij geheel vrijblijvend werken en geen

leef met je hart en leen met je verstand.

aanvullende kosten in rekening brengen.

de

is.

Misschien

maandlasten

heb

precies

je

bij

Dat is de extra zekerheid van Geldshop.

De intermediair voor
verantwoord lenen

www.geldshop.nl

