De financieringsmogelijkheden(1)(2):
De Buy Way Mastercard®(1) of de verkoop op afbetaling(2) ?
Je wil een product kopen of een onmisbaar apparaat vervangen? Je wil jouw aankoop niet in
één keer betalen(3), maar liever via maandelijkse aflossingen terugbetalen(4) ?

1. De Buy Way Mastercard®(1)

Wat kan je met deze kredietopening doen?
•
•
•
•
•

Met deze kaart je aankopen bij Computer Checkpoint betalen alsook bij elke
andere winkel die Mastercard accepteert als betaalmiddel (3).
Mogelijkheid om je aankopen in maandelijkse aflossingen terug te betalen(4).
Op veilige wijze je aankopen op internet doen, zowel in België als in het
buitenland(3).
Geld afhalen aan alle geldautomaten met het Mastercard-logo(3)(5).
Geld overschrijven van uw Mastercard naar uw zichtrekening (3)(6).

2.Verkoop op afbetaling(2)
Hoe werkt een verkoop op afbetaling?
•
•

Je aankopen bij Computer Checkpoint door middel van periodieke aflossingen
terugbetalen(2).
Je kent van tevoren het bedrag van de vaste maandelijkse aflossingen, de duurtijd
van het krediet, de totale kost van het krediet.

De Verkoop of afbetaling is enkel beschikbaar in de fysieke verkooppunten van Computer
Checkpoint en niet via de website.
Afspraak aan de financieringsstand van uw Computer Checkpoint -winkel voor meer
informatie.

Hoe dien ik mijn aanvraag voor een Buy Way Mastercard in?
Online? Dat kan nu ook.
Het is nu mogelijk om online een kredietopening met een Buy Way Mastercard aan te
vragen en hiermee je aankopen te financieren in het geval van aanvaarding van uw dossier.

1. Producten die je wilt kopen in de virtuele winkelwagen plaatsen. Financiering vanaf
€90,00 en tot €2.500,00(1).
2. Log in en controleer je gegevens. Of maak je profiel aan en vervolledig je bezorggegevens.
3. Heb je al een Buy Way Mastercard, dan kan je kiezen voor: Betalen met je Buy Way
Mastercard.
Heb je nog geen Buy Way Mastercard, dan kan je kiezen voor: In meerdere keren betalen?
Hier kan je je Buy Way Mastercard aanvragen.
Na acceptatie van je kredietaanvraag, wordt deze aankoop rechtstreeks gefiancierd door
middel van je Buy Way Mastercard(3).

4. Je bestelling wordt onmiddellijk verwerkt en komt naar je toe.
Je nieuwe Buy Way Mastercard ontvang je binnen ongeveer 10 werkdagen thuis via post
(verwachte duurtijd).

In de winkel
Afspraak bij een Computer Checkpoint-winkel in jouw buurt.
Begeef je naar de financieringsstand om een financieringsaanvraag in te dienen.
Een medewerker van de financieringsstand zal de kredietaanvraag indienen.

Wettelijke vermeldingen
(1) (2) Onder voorbehoud van aanvaarding door BUY WAY PERSONAL FINANCE nv ,
kredietgever, (KBO 0400 282 277 – RPR Brussel – FSMA 019542a – IBAN BE03 3101 2966
9484 – Boudewijnlaan 29 bus 2, 1000 Brussel) en COMPUTER CHECKPOINT CV,
kredietbemiddelaar handelend in hoedanigheid van agent in nevenfunctie met
handtekeningbevoegdheid (KBO 0443.461.630 – RPR GENT – IBAN BE20 7370 2932 4456 –
Kortrijksesteenweg 1090, 9051 Gent).
(1)

Representatief voorbeeld: KREDIETOPENING VAN ONBEPAALDE

DUUR van 1.500,00 EUR aan een JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE
van 11,50% waarvan 0,02% maandelijkse kaartkosten van het geleende
kapitaal (VARIABELE debetrentevoet van 11,23%).
Deze kredietopening bevat een optie uitsluitend geldig, van 23/03/2022 t.e.m. 30/09/2022,
in de verkooppunten van COMPUTER CHECKPOINT CV aan een debetrentevoet van
10,24% en terugbetaalbaar per vaste maandelijkse aflossingen
(2)

Representatief voorbeeld : Voor een VERKOOP OP AFBETALING van

een totaal bedrag van 1.500,00 EUR aan een JAARLIJKS

KOSTENPERCENTAGE van 14,00% (=VASTE debetrentevoet ), betaalt
u 10 maandelijkse aflossingen van 159,20 EUR terug, d.w.z. een totaal van
1.592,00 EUR. De contante prijs is van 1.500,00 EUR.

(3)

Onder voorbehoud van het goede verloop van uw dossier en van een toereikend
beschikbaar bedrag.

(4)

Onder voorbehoud van naleving van de contractuele minimale maandelijkse
terugbetaling en de wettelijke verplichting tot nulstelling.

(5)

(6)

€6,50 /geldafhaling + 2,50% op de wisselkoers voor alle transacties buiten de eurozone.

Het bedrag zal op uw bankrekening staan binnen de twee werkdagen na uw aanvraag.
Kosten per verrichting : 1% van het gestorte bedrag met een minimum van €4,50.

Adverteerder: COMPUTER CHECKPOINT CV.

Let op, geld lenen kost
ook geld.

