
“Ooit ga ik voor wat ik écht wil.”
Ooit wordt nu.

Koop nu, betaal per maand.
Vraag hier in de winkel
naar de mogelijkheden.

10 x 12

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de  
afdeling Klantenservice van Santander Consumer Finance  
via telefoonnummer 030 - 63 88 111.

Een niet doorlopend kredietaanbod van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Toetsing en registratie BKR.  
Vraag naar de voorwaarden en standaard informatieblad in de winkel. Uw winkelier treedt op als vrijgestelde 
bemiddelaar van Santander. Uw winkelier en Santander geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u 
gewenste fi nancieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.
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HOE REGEL IK HET?
SCAN EN CHECK
Check via deze QR-code of www.scanencheck.nl of u  
in aanmerking komt achteraf per maand te betalen.
U ziet direct wat u betaalt per maand.

KIES
Kies uw artikel(en) en vertel medewerker aan dat  u per maand wilt 
betalen. Laat het door u berekende maandbedrag zien op uw telefoon.

AANVRAGEN 
Samen met de verkoper vult u het aanvraagformulier in en er wordt een 
foto gemaakt van uw bankpas en legitimatiebewijs.

GOEDKEUREN
Uw gegevens worden gecheckt bij Santander, de kredietverstrekker.  
Bij goedkeuring ontvangt u direct een contract per mail.

KLAAR EN GEREGELD!
U neemt uw aankoop direct mee naar huis en betaalt achteraf in termijnen. 

Aanvraag boven de  €1.000? Dan moet u even wachten tot Santander al uw 
gegevens heeft gecontroleerd. Na akkoord mag u uw aankoop meenemen 
of spreekt u met uw verkoper af wanneer uw artikelen geleverd kunnen 
worden.

24/7 controle over uw geldzaken bij Santander
Uw saldo checken, uw aankopen en betalingen volgen, doet u vanuit uw luie stoel  
via Mijn Rekening van Santander. Want u regelt uw geldzaken graag veilig én 
wanneer het u uitkomt. Bovendien is het een gratis service.  
Voor meer info kijk op www.santander.nl/mijnrekening                                                                                                                                     
                                                                                                                                  
De voordelen van betalen per maand
• Direct genieten van het artikel van uw keuze
• Zelf controle over uw rekening bij Santander via Mijn Rekening
• Altijd de mogelijkheid een deel aan te betalen
• Iedere maand betaalt u hetzelfde bedrag
• U weet precies over hoeveel maanden u klaar bent met betalen
• Gratis extra of eerder aflossen kan altijd

Aanvraag vanaf €1.000?
Heeft u besloten om in termijnen te betalen, of denkt u erover na? 
Voor een aanvraag boven de €1.000 hebben wij een aantal documenten nodig. 
                                                                                                                                                                                                                                  

www.scanencheck.nl

Loonstrook (*+ eventuele partner)
Van dezelfde maand als het bankafschrift
•  Structureel overuren en/of onregelmatigheidstoeslag? 
      Neem bij maandelijks salaris 3 loonstroken mee
      Neem bij wekelijks salaris 12 loonstroken mee

Bent u zzp’er? 
Neem dan mee een naar de belastingdienst verzonden
• Aangifte (max. 20 maanden oud)
of: 
• Fiscaal rapport (incl. brief van de boekhouder/accountant die de  

verzending naar de belastingdienst bevestigt)

Alles compleet? 

Paspoort/rijbewijs/ID-kaart en evt. verblijfsvergunning  
(*+ eventuele partner)

1
2

Check

*Gehuwd of geregistreerd partnerschap? Dan moet uw partner ook onderstaande stukken meenemen.

LOON

Wat gebeurt er in de winkel?
Is alles compleet? Kom dan naar de winkel met deze stukken en uw legitimatiebewijs en bankpas. 
Dan doen we daar de aanvraag. 

Doet u de aanvraag met uw partner? Dan is het verplicht om samen naar de winkel te komen om 
beiden het contract te kunnen ondertekenen. 

Privébankpas  
(*+ eventuele partner)

Bankafschrift  (*+ eventuele partner) 
Volledig en officieel bankafschrift van 1 hele maand (max. 2 maanden oud)
• Naam en rekeningnummer zichtbaar 
• Geen doorhalingen 
• Geen schermafdruk/screenshot internetbankieren 

BANK

Tip: Ga naar Veelgestelde Vragen ‘Checklist’ op santander.nl en lees daar hoe u een  
bankafschrift downloadt bij uw bank (www.santander.nl/veelgestelde-vragen/checklist).
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