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1 Zo werken wij.
In dit document leest u het acceptatiebeleid van Qander Consumer Finance B.V. 
(verder Qander genoemd) voor kredietverlening via intermediairs. 

1.1. Verantwoord lenen
Qander is lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland 
(VFN). Wij werken volgens de gedragscode, richtlijnen en normen van de VFN. 
Dit betekent dat verantwoord lenen bij ons voorop staat.

1.2. Passend product
Qander vindt het belangrijk dat de klant een passend product afsluit. Hieronder 
verstaan wij dat het product aansluit bij de wensen en risicobereidheid van de 
klant. U ziet er op toe dat het bestedingsdoel en de specifieke klantbehoeftes 
leiden tot een verantwoorde productkeuze voor de klant. En u geeft altijd het 
bestedingsdoel op tijdens de kredietaanvraag. Verder vragen wij u op een 
evenwichtige manier met uw klant te communiceren over de verschillende 
producten en de bijbehorende eigenschappen. Dit betekent dat u alle relevante 
voor- en nadelen geeft en goed uitlegt. Deze manier van communiceren geldt 
zowel voor uw uitingen als tijdens de gesprekken met uw klant.

1.3. Geautomatiseerd product
U voert alle aanvragen in via Maex. Wij geven een voorlopige  beoordeling 
van de kredietaanvraag op basis van de door u ingevoerde gegevens. 
Deze systeembeoordeling is altijd onder voorbehoud. Als de ingevoerde 
 informatie afwijkt van de opgestuurde documenten (legitimatie, loonstroken, 
 bankrekeningafschriften etc.) dan wordt de aanvraag opnieuw beoordeeld.  
Dit kan leiden tot een andere uitkomst.
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2 De basisregels.
Wanneer komt uw klant in aanmerking voor een lening? Wij hebben een 
aantal basisregels opgesteld die belangrijk zijn als wij de kredietaanvraag in 
behandeling nemen.

Persoonlijke situatie
• Maximaal 2 aanvragers, die een economische eenheid vormen (gehuwd 

of samenwonend).
• Hoofdaanvrager is minimaal 21 jaar en heeft het hoogste inkomen. 
• Geen lopende echtscheidingsprocedure.

Naam op het contract
• U gebruikt in de aanvraag:
 - de geboortenaam van de aanvragers,
 - dezelfde initialen als op het identiteitsbewijs.
• Aanvragers ondertekenen de kredietovereenkomst.

Nationaliteit & identiteit
• De aanvragers zijn in het bezit van een geldig identiteitsdocument.
• Voor aanvragers met een niet-Nederlandse nationaliteit, kan het 

 inkomen alleen meegerekend worden als er sprake is van:
 - een onafgebroken en aantoonbaar dienstverband (eventueel bij 

 verschillende werkgevers) gedurende de afgelopen 3 jaar, én;
 - Een aantoonbare koop-/huurwoning, én;
 - 36 maanden onbesproken BKR-kredietervaring.
• Aanvragers afkomstig uit landen buiten de Europese Economische 

Ruimte (EER) moeten een tewerkstellingsvergunning  overleggen of een 
verblijfsvergunning met de aantekening ‘arbeid vrij toegestaan’.

• Wij verstrekken geen lening aan personen met een tijdelijke 
 verblijfsvergunning, tenzij hij/zij gehuwd is met iemand die een 
 verblijfsvergunning onbepaalde tijd heeft of beschikt over de 
 Nederlandse nationaliteit.

  

Wij vragen u om alle klantgegevens zorgvuldig en volledig in te voeren, want 
de kwaliteit van de invoer is mede bepalend voor het eindresultaat. Zo geeft 
onvolledige invulling een incompleet beeld. Dit kan betekenen dat uw aanvraag 
wordt afgewezen, terwijl bij een juiste en complete invoer van gegevens een 
goedkeuring zou zijn afgegeven.

U kunt zich niet beroepen op het feit dat het systeem de aanvraag heeft 
goedgekeurd. Wij hebben altijd het recht om een kredietaanvraag niet goed te 
keuren. Het spreekt voor zich dat wij ons uiterste best doen om deze situatie te 
voorkomen.

1.4. Uitbetaling
De uitbetaling van het krediet vindt plaats na een definitieve goedkeuring.  
Wij beoordelen het krediet definitief als een dossier compleet en volledig is.  
Dit doen wij op basis van digitale documenten.

De betaalopdracht wordt op de dag van de definitieve goedkeuring door 
 Qander aangemaakt. Deze gaat dan automatisch de eerstvolgende werkdag 
naar de bank om uitgevoerd te worden.

U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de uitbetaling.
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Maximaal kredietbedrag
• Voor de berekening van het maximaal verantwoorde kredietbedrag 

 hanteren wij de VFN-normen.
• Het maximale klantobligo is € 80.000. Binnen Qander is het niet mogelijk 

om 2 DK’s naast elkaar af te sluiten.
• Als de aanvrager inwonend is, dan is het maximale kredietbedrag inclusief 

overige leningen € 20.000. De aanvrager moet wel minimaal 30 jaar zijn.
• Komt het inkomen van een of beide aanvragers uit een uitkering (niet 

pensioen, VUT of AOW)? Dan is het maximale kredietbedrag inclusief 
overige leningen € 20.000. Als het inkomen uit de uitkering niet nodig is 
om een goedkeuring te krijgen, dan vervalt deze regel.

• Bij een pensioen- en VUT-uitkering is het maximale kredietbedrag  
€ 30.000.

Geldigheidsduur acceptatie

Info Geldigheidsduur Toelichting

BKR-toetsing 1 maand De BKR-toetsing wordt opnieuw 
 uitgevoerd als:

• De aanvraag ouder is dan 1 maand.
• NAW en / of geboortedatum wijzigt.

Goedkeuring 2 maanden Een goedkeuring is 2 maanden geldig  
als de uitslag van de nieuwe BKR-toets 
geen reden is voor afwijzen. De aanvraag 
wordt opnieuw beoordeeld als: 

• De aanvraag ouder is dan 2 maanden.
• Er tussentijds wijzigingen zijn 

in de aanvraaggegevens.

Zie de productoverzichten Doorlopend krediet en Persoonlijke 
lening voor meer informatie over de basisregels.

Inkomen
• Het hoofdinkomen komt uit een bestaande arbeidsrelatie met een 

werkgever, is een uitkering als gevolg van Arbeidsongeschiktheid of een 
uitkering door vervroegde uittreding / pensioen.

• Inkomen uit een eenmanszaak, VOF of maatschap wordt niet 
 meegenomen in de beoordeling.

Woonsituatie
• Beide aanvragers wonen op een bestaand Nederlands adres. 

 Postbusadressen worden niet geaccepteerd.
• Type woonhuis is niet caravan, woonwagen, woonboot of 

 recreatiewoning. 

Bereikbaarheid
• Aanvrager heeft minimaal een privé telefoonaansluiting (vast en/of 

 mobiel) en een e-mailadres.

Financiële situatie
• Aanvrager geeft een machtiging voor automatische incasso van de 

maandbedragen van een geldige Nederlandse bankrekening.
• Aanvragers hebben geen achterstands- of bijzonderheidscoderingen bij 

Bureau Krediet Registratie of een vergelijkbaar buitenlands kredietbureau.
• De aanvrager heeft geen lopende aanvraag voor surseance van betaling 

of heeft daarvoor een aanvraag gedaan. 
• De aanvrager is niet failliet verklaard.
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3 Zo toetsen wij.
Toetsingen zijn een essentieel onderdeel bij het beoordelen van een 
 kredietaanvraag. Qander gebruikt verschillende externe en interne databases.

3.1. Bureau Krediet Registratie (BKR)
Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij BKR. Zowel de hoofdaanvrager als de 
partner worden getoetst op combinaties van naam, geboortedatum en adres. 

Toetsregels
• Bij een achterstandsmelding  wordt de aanvraag altijd afgewezen.  

Wij maken geen onderscheid tussen soort codering, product of 
 ouderdom van de codering.

• Afwijzing bij contractsoort  RO, HY en SR 
• Een acceptant kan bij een controle de aanvraag afwijzen bij een 

 twijfelachtig BKR-verloop.

3.2. Overige externe toetsingen
Naast de toetsing bij BKR maakt Qander voor elke kredietaanvraag gebruik van:

• Verificatie Informatie Systeem (VIS) – controle of identiteitsbewijzen en 
nummers niet als gestolen of verloren geregistreerd staan. 

• Externe Verwijzing Applicatie (EVA) – database waarin bekende en 
 potentiële fraudeurs zijn opgenomen.

• Witwas- en terroristenlijst – controle of de persoonsgegevens 
 geregistreerd staan.

Wij kunnen een aanvullende check doen op externe databases. Als de uitkomst 
leidt tot een afwijzing, ontvangt u hiervan een beknopte uitleg.
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4 Inkomsten en uitgaven.
Inkomsten en uitgaven zijn belangrijke factoren bij het bepalen van het 
maximale kredietbedrag. In dit hoofdstuk leest u welke soorten inkomen en 
lasten meetellen en welke niet.

4.2. Welke inkomsten tellen mee?
In dit hoofdstuk leest u welke inkomstenbronnen worden meegeteld in de 
berekening van het maximale kredietbedrag. 
U vult het volledige bedrag en soort inkomen in. Het aanvraagsysteem van 
Qander past eventuele kortingen toe. 
 Alle niet in de tabel genoemde inkomensbronnen tellen niet mee.

3.3. Interne toetsingen
Elke kredietaanvraag wordt getoetst aan interne bronnen van Qander:

• Fraudematrix
• Eigen klantenbestand
• Geautomatiseerde creditscore

4.1. Belangrijke informatie

• Bij twee aanvragers die gezamenlijk een overeenkomst 
 afsluiten, gaan wij uit van het gezamenlijke netto  inkomen. 
De uitgekeerde heffingskorting voor niet-werkende 
partners wordt automatisch door ons systeem als netto 
inkomen per maand toegekend. 

• Bij meerdere dienstverbanden of overwerk rekenen wij met 
een maandinkomen op basis van maximaal 48 uur.
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Type Factor Opmerkingen

Werk en loondienst

Salaris (onbepaalde tijd) 100% • Inclusief 13e maand.
• Exclusief vakantiegeld.
• Indien < 12 maanden in dienst:  

arbeidsovereenkomst aanleveren.

Salaris (bepaalde tijd) 170% • Het salaris wordt 100% meegenomen  
bij 2 aanvragers die in bezit zijn van een  
koopwoning.

• Salaris is altijd: inclusief 13e maand en 
 exclusief vakantiegeld.

Uitzendkracht Fase A 100%  

Uitzendkracht Fase B 170%  

Uitzendkracht Fase C 100%  

Proeftijd 100% • De eerste twee maanden van de arbeidsduur 
worden gezien als proeftijd, ongeacht het 
type contract.

Sociale werkplaats  
O of A t/m D

100%  

Sociale werkplaats  
E t/m I

100%  

Zelfstandig 100%

Beroeps bepaalde tijd via 
Defensie:
• Contract voor  

01-01-2008 ingegaan
• Contract na  

01-01-2008 ingegaan
- fase 1
- fase 2 & 3

170%

170%
100%

Type Factor Opmerkingen

Overig inkomen

Persoonsgebonden budget 100%

Pensioen / VUT 100% • Maximaal kredietbedrag € 30.000 
inclusief overige leningen. Let op 
leeftijdseisen per product.

Doorlopende lijfrente 100%  

Tijdelijke lijfrente 100%  

Ontvangen alimentatie kind 100%  

Ontvangen alimentatie partner 135% • Aantonen met bankafschrift of 
echtscheidingsconvenant inclusief 
ouderschapsplan.

Heffingskorting 100%  

Uitkering

WW 100%

Bijstand 100%

ANW 
• Geboren voor 01-01-1950
• Geboren na 01-01-1950

100%
100%

WAO/WIA (WGA/IVA) 170% • Maximaal kredietbedrag € 20.000 
inclusief overige leningen. Let op 
leeftijdseisen per product.

• Is de uitkering niet nodig voor 
 berekening van de leencapaciteit? 
Dan geldt de beperking van € 20.000 
op het maximale kredietbedrag niet .

AOW 100% • Maximaal kredietbedrag € 30.000 
inclusief overige leningen. Let op 
leeftijdseisen per product.

ZW 100%
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4.3. Welke toeslagen tellen mee?
Een aantal toeslagen is variabel, maar tegelijkertijd ook vast. Deze toeslagen 
worden geheel of gedeeltelijk meegeteld. De aanvrager moet met drie 
 loonstroken aantonen dat een toeslag vast is. Behalve als de toeslagen terug  
te halen zijn uit de cumulatieve bedragen op een recente loonstrook.

Toeslag telt WEL mee Factor

Ploegentoeslag 100%

Onregelmatigheidstoeslag 100%

Dienstjarentoeslag 100%

Ervaringstoeslag 100%

Gevarentoeslag 100%

Toeslag bezwarende omstandigheden 100%

Persoonlijke toeslag 100%

Weekendtoeslag 100%

Nachtdiensttoeslag 100%

Consignatietoeslag 100%

Prestatietoeslag 100%

Beloningstoeslag 100%

Schematoeslag                                                   100%

Wisseldienst toeslag 100%

Eindejaarsuitkering *                                            100%

13e/14e maand 100%

Overwerktoeslag voor internationale chauffeurs 100%

Overwerktoeslag 150%

Provisies 150%

* indien vast en op loonstrook te zien

Toeslag telt NIET mee Factor

Garantietoeslag                                                   0%

Pikettoeslag 0%

Spaarloon 0%

Feestdagentoeslag 0%

Reiskosten 0%

Bonussen 0%

Winstdeling 0%

Vakantiegeld 0%

Representatievergoeding 0%

Autokostenvergoeding 0%

Zorgtoeslag 0%

Kinderbijslag 0%

Tegemoetkoming schoolkosten 0%

Wachtgeld 0%

Tijdelijke lijfrente 0%

Belastingteruggaaf ziektekosten    0%

4.4. Hoe zit het met de lasten?
In dit hoofdstuk leest u welke kosten van invloed zijn op de berekening van het 
maximale kredietbedrag. Deze lasten worden in mindering gebracht op het 
netto inkomen van de aanvrager.
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Type Regel

Bruto huur • Minimum bedrag € 230
- Exclusief gas, water en licht
- Met aftrek van huursubsidie

Bruto hypotheek • Minimum bedrag € 230 inclusief de maandelijkse 
kosten voor:

- Kapitaalverzekering,
- Spaar- en beleggingsrekeningen gekoppeld aan de 

hypotheek.
• De bruto kosten worden standaard met 25% 

 belastingaftrek omgerekend naar netto kosten. Als 
het netto inkomen hoger is dan 2x modaal per maand, 
dan worden de bruto hypotheekkosten met 30% 
belastingaftrek omgerekend naar netto kosten.

Kostgeld bij inwonend • 33% van het netto inkomen met een minimum van  
€ 350. Of het werkelijke bedrag wanneer de werkelijke 
netto maandlast hoger is dan € 350.

Te betalen alimentatie • Aantonen met bankafschrift of echtscheidingsconvenant 
inclusief ouderschapsplan.

Doorlopende kredieten • Nieuw te verstrekken lening tegen 2% aflossing.
• Lopende leningen bij BKR tegen 2% van de 

 geregistreerde kredietlimiet.

Aflopende kredieten • Nieuw te verstrekken lening tegen 2% aflossing.
• Lopende leningen bij BKR tegen 2% van de 

 registreerde limiet, tenzij de werkelijke last hoger is en 
de oude lening niet in de nieuwe lening wordt opgenomen.

Tweede hypotheken • Lopende leningen tegen 1% van de kredietsom, tenzij 
de werkelijke last hoger is.

• Tweede hypotheek moet altijd aangetoond worden met 
een recent rekeningoverzicht en een  bankafschrift 
met afschrijving van de tweede hypotheek.

5 Documenten.
Om de kredietaanvraag definitief te beoordelen, hebben wij documenten 
nodig. U kunt deze documenten digitaal naar ons toesturen. De spelregels 
voor digitaal aanleveren vindt u in hoofdstuk 5.3.

5.1. Welke documenten hebben wij altijd nodig?
U ontvangt van ons na de aanvraag een overzicht van de aan te leveren 
 stukken. Onderstaande documenten hebben wij altijd nodig.

Document Aanvullende informatie

Getekende krediet 
overeenkomst

Inclusief getekende SEPA-machtiging en afrekennota.

Kopie  
identiteitsbewijs 
(beide aanvragers)

•  Identiteit moet worden aangetoond met een paspoort, 
rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning voor onbepaalde 
tijd. Wij hebben alleen een kopie van de voorzijde nodig van 
een paspoort en rijbewijs. We hebben de voor- en achterzijde 
nodig van een identiteitskaart en verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd. Meer uitleg over geldige identiteitsbewijzen 
vindt u in de volgende tabel.

Kopie meest  
recente  
inkomensspecificatie

• Van beide aanvragers als beide inkomens zijn meegenomen 
in de berekening van het kredietbedrag. Voorbeelden:

- Salarisstrook 
- Pensioenspecificatie (vanaf 60 jaar toekomstig inkomen uit 

pensioen)
- Uitkeringsspecificatie
- Bij ontvangen alimentatie: aantonen via bankafschrift of een 

echtscheidingsconvenant.

Kopie  
bankafschriften  
van een volledige 
maand.

• Op de bankafschriften moeten in ieder geval staan:
- Bijschrijving inkomen. Van beide aanvragers als beide inkomens 

zijn meegenomen in de berekening van het kredietbedrag.
- Woonlasten (incl. 2e hypotheek)  van de meest recente maand.
- NAW-gegevens en  rekeningnummer.
- Datum van het afschrift.
• Kopieën van digitale bankafschriften volstaan. Een print 

screen of een selectie van transacties NIET!
• Op de bankrekeningafschriften mogen geen doorhalingen 

en/of handmatige wijzigingen zijn aangebracht.
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Documenten die wij extra kunnen opvragen:
• Opgave over te sluiten kredieten.
• Getekende opzegbrieven van in te lossen leningen.
• Tewerkstellingsvergunning. 
• Arbeidsovereenkomst.
• Echtscheidingsconvenant.

5.2. Welk identiteitsbewijs accepteren wij?
Onderstaande identiteitsbewijzen worden geaccepteerd.

Nederlandse staatsburgers Burgers uit de EER* Overige nationaliteiten

Rijbewijs Buitenlands paspoort Buitenlands paspoort + 
geldige verblijfsvergunning 
voor onbepaalde tijd.

Paspoort Nederlands rijbewijs Nederlands rijbewijs + 
geldige verblijfsvergunning 
voor onbepaalde tijd.

Identiteitskaart Nationale identiteits-
kaart uit het land van 
herkomst

Vluchtelingenpaspoort + 
geldige verblijfsvergunning 
voor onbepaalde tijd.

* EER = EU lidstaten, incl. Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland.

5.3. Digitaal aanleveren documenten
U kunt de documenten bij ons digitaal aanleveren. Dit geldt voor de 
 overeenkomsten én de bijbehorende & onderbouwende documenten.

De spelregels:
• Alle documenten zijn niet-bewerkbare bestanden. Bij voorkeur PDF.
• Uw klant zet op de documenten een zogenaamde natte handtekening. 

Daarna maakt u een scan van het document met handtekening.

U hoeft dus geen documenten per post op te sturen. U moet wel de origineel 
getekende overeenkomst en machtiging archiveren. Indien deze originele 
documenten om wat voor een reden dan ook nodig zijn, dan vragen wij deze bij 
u op.

Versturen per e-mail
U stuurt alle documenten per e-mail naar:  

intermediair@qander.nl

Bij voorkeur in één e-mail met als onderwerp de naam van de 
klant, postcode en huisnummer.
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Qander Consumer Finance B.V.
Larenweg 78-86
5234 KC ‘s-Hertogenbosch
www.qander.nl

De informatie in deze handleiding is strikt vertrouwelijk en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van Qander Consumer Finance B.V. niet geopenbaard, verspreid, gekopieerd of 

 verveelvoudigd worden. Qander Consumer Finance B.V. behoudt zich ten allen tijde het recht voor  

om de acceptatiecriteria te wijzigen. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. 


