
  

 

 

VERKLARING AKKOORD GARANTIESTELLING 
 

U heeft aangegeven dat u mogelijk een krediet wenst te sluiten. Het is belangrijk dat u zich 
bewust bent van de voorwaarden van het krediet en dat u deze begrijpt. Leest u daarom, 
voordat u het krediet sluit en voordat u deze verklaring tekent, zorgvuldig de precontractuele 
informatie (het ESIC) en de concept kredietovereenkomst en deze verklaring.  
  
Het is van belang dat u zich ervan bewust bent dat het een voorwaarde is op grond van de 
kredietovereenkomst dat er een persoonlijke garantiestelling is voor het krediet. U bent dus 
verplicht om ervoor te zorgen dat een natuurlijke persoon zich (hoofdelijk) aansprakelijk stelt.  
 
Deze persoon dient aan alle door ons gestelde voorwaarden te voldoen. Als er geen 
garantiesteller is, handelt u in strijd met de kredietovereenkomst. Er zal dan een aanvullend 
bedrag van toepassing zijn volgens de leenovereenkomst (omdat u nalatig bent in een 
verplichting op grond van de kredietovereenkomst).  
 
Voor het door u aangevraagde krediet betekent dit dat het aanvullende bedrag in rekening 
wordt gebracht als u niet voldoet aan deze voorwaarde van het krediet. Het aanvullende 
bedrag kunt u vinden in onderstaande tabel:  

 
Leenbedrag 

(EUR) 
Termijn 
(dagen) 

Rente  
(EUR) 

Aanvullend bedrag 
(EUR) 

100 30 0.49 29 

150 30 0.74 35 

200 30 0.99 56 

250 30 1.23 60 

300 30 1.48 83 

350 30 1.73 90 

400 30 1.97 107 

450 30 2.22 110 

500 30 2.47 138 

600 45 7.00 200 

700 45 8.10 230 

800 45 9.30 260 

900 45 9.80 290 

1000 45 11.50 320 

1100 62 9.61 485 

1200 62 10.54 530 

1300 62 11.47 570 

1400 62 12.40 620 

1500 62 13.02 660 

 
Het specifieke, voor uw overeenkomst geldende, bedrag ziet u ook terug in de knop van de 
akkoordverklaring.  
 
Als u zich aan alle voorwaarden van het krediet houdt en er tijdig een garantiesteller is die 
aan de door ons gestelde voorwaarden voldoet, betaalt u dit bedrag niet.  



  

 

 

Hieronder kunt u lezen waar de persoonlijke garantiestelling aan moet voldoen:  

 
1) De garantiegever mag niet: 
 

✓ uzelf zijn (U kunt niet garant staan voor uw eigen overeenkomst); 
 

✓ een krediet bij ons hebben; of 
 

✓ reeds persoonlijke garantiegever zijn voor een andere overeenkomst met 
ons.  

 
2) De persoonlijke garantiesteller verstuurt per email een kopie van zijn/haar 
identiteitsbewijs, alsmede een kopie van een bankafschrift en een salarisstrook, en 
gaat akkoord met de voorwaarden van de garantiestelling. De garantiesteller 
verstrekt ons ook de benodigde informatie over zijn identiteit, financiële positie, 
inclusief over vaste inkomsten en uitgaven. De eventuele echtgeno(o)t(e) of 
geregistreerd partner van de garantiesteller dient de garantiestelling ter 
goedkeuring te ondertekenen.  
 
 
3) De persoonlijke garantiesteller moet tevens voldoen aan de volgende 
voorwaarden en dit moet (aantoonbaar) blijken uit de aangeleverde documenten:  
- De garantiesteller is ten minste 25 jaar oud en is woonachtig in Nederland.  
- Het maandelijkse termijnbedrag van de lening is niet hoger dan 40% van het 

verschil tussen vaste inkomsten en vaste uitgaven van de garantiesteller.  
 

4) Wij zullen controleren of wij de overeenkomst kunnen sluiten met de 
persoonlijke garantiesteller in verband met de toepasselijke sanctieregelingen en 
de anti-witwasregelgeving.  
 
5) Wij dienen een ondertekend exemplaar van de garantieovereenkomst te 
ontvangen. De documenten kunnen worden verstuurd naar:  
klantenservice@saldodipje.nl.  
 
Als alle documenten binnen 5 dagen na het sluiten van de 
kredietovereenkomst door ons (digitaal) zijn ontvangen en de garantiesteller 
voldoet aan de door ons gestelde voorwaarden, betaalt u géén aanvullend 
bedrag. 
 
Door de akkoordknop aan te klikken verklaart u het volgende: “Ik begrijp en 
accepteer de voorwaarden voor de garantiestelling. Er zal een garantiesteller 
zijn voor de kredietovereenkomst die voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
Alle benodigde documenten in dit verband zal ik binnen 5 dagen na het sluiten 
van de kredietovereenkomst (digitaal) aan Saldodipje toesturen. Ik begrijp en 
accepteer dat er een aanvullend bedrag verschuldigd is als ik mij niet aan deze 
voorwaarden houdt.” 
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U dient deze verklaring alleen te geven indien u juridisch gebonden wenst te 
zijn aan deze verklaring. Let op, als u niet handelt in overeenstemming met 
deze verklaring, brengen wij een aanvullend bedrag in rekening.  
 
Nadat u elektronisch uw akkoord heeft gegeven, ontvangt u per email een 
kopie van de verklaring, zodat u die kan nalezen en bewaren.  
 
Indien u vragen heeft, neemt u dan contact op via 
klantenservice@saldodipje.nl. 
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