Badkamer in 1 dag
Welzorg Woning op Maat biedt u een
badkameroplossing met ‘Badkamer in
1 dag’. Daarmee is uw badkamer snel
aangepast en kunt u er direct gebruik
van maken. Maar heeft u het kostenplaatje al rond?

Voordelen

• Overzichtelijk
U weet vooraf waar u aan toe bent
• Vaste looptijd
U betaalt 24 of 36 maanden een
maandelijks bedrag
• Vast maandbedrag
Het bedrag bestaat uit rente en
aflossing en is elke maand gelijk
• Vaste rente
De gehele looptijd 9,9% rente

Averus Financial Services biedt u de mogelijkheid de kosten
voor deze aanpassing te spreiden in maandelijkse termijnen.
Samen met Welzorg is er een speciaal financieringsproduct
ontwikkeld.

Averus Personal ‘Badkamer in 1 dag’
De kosten kunt u spreiden over 24 of 36 maanden. Zo heeft
u geen langlopende verplichtingen. Voor het spreiden van
uw aanpassingskosten betaalt u rente. Averus Personal is een
persoonlijke lening op basis van 9,9% rente. Kortlopende en/
of relatief lage kredietbedragen zijn over het algemeen een
stuk duurder. Om uw maandbedrag laag te houden vragen
wij een minimale aanbetaling van € 600,-

Interesse

Deze badkameraanpassing liever in delen betalen? Neem dan, voor een vrijblijvend advies en offerte, contact op
met Averus Financial Services. Uw Welzorg adviseur kan er ook voor zorgen dat Averus Financial Services contact
met u opneemt.

U kunt Averus Financial Services bereiken op telefoonnummer 0347 – 367 965.
Rekenvoorbeeld
Contant- Aanbetaling
prijs
€ 4.500,€ 4.500,-

€ 600,€ 600,-

Totaal
kredietbedrag
€ 3.900,€ 3.900,-

Jaarlijks
kostenpercentage
9,9%
9,9%

DebetLooptijd in Termijnrentevoet maanden bedrag
9,9%
9,9%

24
36

€ 179,09
€ 124,95

Slottermijn
-

Totaal te
betalen
bedrag
€ 4.298,16
€ 4.498,20
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