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HULP BIJ DE REKENSOM

Om een lening voor uw nieuwe of gebruikte Citroën te krijgen, hoeft u niet naar uw bank. U regelt het gewoon in de showroom, want uw 
eigen Citroën-dealer biedt u de beste deals. In deze brochure hebben we de mogelijkheden voor u op een rijtje gezet. 

CITROËN BETAALPLAN WORDT AANGEBODEN DOOR PSA FINANCE, DE LEASE- EN FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ VAN 
CITROËN.

TWEE MANIEREN VAN FINANCIEREN
U kunt kiezen uit twee vormen van financiering. Beide zijn gebaseerd op een aflopend krediet. Het lijkt misschien een ingewikkeld verhaal, 
maar wij helpen u graag met het maken van de beste keuze.

3



EEN AFLOPEND KREDIET 
Bij een aflopend krediet betaalt u uw auto binnen een vastgestelde tijd af. Uw kosten, zoals de rente, zijn van tevoren vastgesteld. Zo weet 
u vooraf wanneer u alles heeft afbetaald. Duidelijk en u weet precies waar u aan toe bent. U kunt kiezen uit twee aantrekkelijke soorten 
aflopend krediet: 

1. CITROËN BETAALPLAN 
U betaalt elke maand een vast bedrag dat vooraf is afgesproken. Na de laatste betaling is de auto van u. Omdat uw dealer zeker weet dat u 
de eigenaar wordt, kan hij u een voordelige aanbieding doen. 

REKENVOORBEELD CITROËN BETAALPLAN

Contantprijs** Aanbetaling/
inruil

Totaal 
kredietbedrag

Looptijd in 
maanden

Debetrentevoet Jaarlijks kosten-
percentage*

Maandbedrag Totaal te betalen 
bedrag

Citroën C1 €  11.290 €  5.150 €  6.140 48 7,9% 7,9% € 149 €   7.144

Citroën C3 € 14.670 €  4.750 €  9.920 48 7,9% 7,9% € 199 €   11.963

Citroen C4 Cactus €  17.870 €  8.260 €   9.610 36 7,9% 7,9% € 299 €    10.782

WELKE FINANCIERING PAST BIJ U?
WIJ HELPEN U GRAAG BIJ DEZE KEUZE

Citroën Betaalplan is een product van PSA Finance en wordt aangeboden door PSA Financial Services Nederland B.V. (registratienummer AFM 12007744). Meer info en voorwaarden via uw Citroën-
dealer of via www.citroen.nl. Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocument toe.
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REKENVOORBEELD CITROËN BETAALPLAN MET RESTANTBETALING

2. CITROËN BETAALPLAN MET RESTANTBETALING
Ook hier betaalt u elke maand een vast bedrag. Alleen lost u niet het hele bedrag af met deze maandelijkse betalingen. Er blijft een 
afgesproken bedrag open aan het eind: het restant. U kunt dit restant betalen, of u kunt uw auto inruilen. De auto is dan meestal meer 
waard dan het restant. Zo betaalt u gelijk uw lening af.

Contantprijs** Aanbetaling/
inruil

Totaal 
kredietbedrag

Looptijd in 
maanden

Debetrentevoet Jaarlijks kosten-
percentage*

Maandbedrag Totaal te betalen 
bedrag

Citroën C1 €  11.290 €  3.040 €  8.250 48 7,9% 7,9% € 119 €   10.238

Citroën C3 € 14.670 €  5.260 €  9.410 60 7,9% 7,9% € 139 €   11.991

Citroen C4 Cactus €  17.870 €  4.220 €   13.650 36 7,4% 7,4% € 199 €    16.108

Kredietbedrag Jaarlijks kosten-
percentage*

€ 1.000 t/m € 9.999 7,9%

vanaf € 10.000 7,4%

*Het jaarlijkse kostenpercentage is de wettelijke prijsaanduiding van het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Bij Citroën Betaalplan is de rente vast gedurende de looptijd.
**Contantprijzen zijn voorbeelden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
Tarieven per 01-01-2017. Citroën Betaalplan is een product van PSA Finance en wordt aangeboden door PSA Financial Services Nederland B.V. (registratienummer AFM 12007744). Meer info en 
voorwaarden via uw Citroën-dealer of via www.citroen.nl. Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocument toe. In het eerste rekenvoorbeeld is rekening gehouden met een restantbetaling van  
€ 4.516, in het tweede rekenvoorbeeld € 3.667,50 en in het derde rekenvoorbeeld € 8.935. Deze brochure vormt een aanvulling op het financieringsprospectus van PSA Finance. Vraag ernaar bij uw 
Citroën-dealer of kijk op www.citroen.nl.
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HOE BEREKENEN WE DE TOTALE KOSTEN VAN UW AFLOPEND KREDIET?
De totale kosten zijn afhankelijk van de tijd waarin u de lening aflost, de hoogte van de financiering en het rentepercentage. De totale kosten 
per jaar worden uitgedrukt in het wettelijk jaarlijks kostenpercentage. Dit zijn alle kosten die u per jaar betaalt voor de lening. Meer informatie en 
voorwaarden vindt u op www.citroen.nl/betaalplan. Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocument toe.

MEER WETEN? VRAAG HET UW DEALER
Wilt u weten wat uw auto per maand gaat kosten? Vraag het uw dealer of kijk voor meer informatie op www.citroen.nl. Ons professionele 
dealernetwerk helpt u graag verder op weg. De financiering regelt u dus direct in de showroom van uw eigen vertrouwde Citroën-dealer!
Voor uw gemak, gewoon alles onder één dak.

CITROËN BETAALPLAN
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CITROËN BETAALPLAN
VIA PSA FINANCE
Lemelerbergweg 12 
1101 AJ Amsterdam
Telefoon: +31 (0)88 20 12 600
klantenservices@psa-finance.com
www.finance.citroen.nl
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