
 

 
 

Top 5 Tips Om Te Besparen Op Leningen 
Bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het is een kort rapport 
maar we hopen dat de inhoud je zal helpen geld te besparen bij het 
afsluiten van een lening. 

Alle termen die we in dit document gebruiken om leningen te omschrijven 
zijn leningen op afbetaling. Met uitzondering van de hypothecaire lening 
zijn het ook allemaal consumentenleningen.  

Bij sommige leningen kan het zo zijn dat er lagere rentevoeten zijn 
vanwege een ontwikkeling die relevant is voor dit type lening. Voor 
andersoortige leningen kan dit dan weer minder het geval zijn.  

Via onze nieuwsbrief blijf je ook op de hoogte van leningen met een 
voordelige rentevoet.  

 



 

Tip 1: Vergelijk de rentevoet. 

 
Het vergelijken van rentevoeten is de belangrijkste factor bij het 
vergelijken van de prijs van je lening. 

Stel je wil een auto kopen en daarvoor zoek je een lening van € 15000. 

• Kredietverstrekker 1: Biedt een rentevoet van 2,50%.  
De aflossing is € 328,51 p/m over 48 maanden.  
Het totaal terug te betalen bedrag wordt dan € 15768,48.  
Je betaalt dus € 768,48 rente op de lening. 

• Kredietverstrekker 2: Biedt een rentevoet van 5,60%.  
De aflossing is € 348,58 p/m over 48 maanden.  
Het totaal terug te betalen bedrag wordt dan € 16731,84.  
Je betaalt dus € 1731,84 rente op de lening. 
 

Kies je voor kredietverstrekker 1 dan bespaar je zomaar even € 963,36. 
Best wel de moeite waard om wat tijd te besteden aan een vergelijking.  

Hoe hoger het bedrag dat je leent en hoe langer de lening loopt, hoe 
groter de verschillen in de prijs van je lening zullen zijn. Vooral bij 
hypothecaire leningen is het vergelijken van de rentevoet van groot 
belang, want de bedragen lopen in de tienduizenden euro’s. 

 



 

 

Tip 2: Bespaar op een lening voor een voertuig. 

 
Autoleningen zijn bijna altijd goedkoper in de periode van het autosalon. 
Dit begint altijd halfweg januari en duurt 10 dagen.  

In de periode van het autosalon bieden veel banken en andere 
kredietverstrekkers voor het aanschaffen van een nieuwe auto voordelige 
leningen aan met een lage rentevoet. 

In 2015 ging het zover dat je al een lening had tegen een rentevoet van 
1,99%. Combineer dit met de overige salonvoordelen en je ziet dat dit de 
voordeligste periode is voor de aanschaf van een nieuwe wagen. 

Gedurende deze periode, maar ook in de rest van het jaar, vind je 
voordelige autoleningen op onze website: 
http://www.geldbank.be/autolening/ 

Meestal sturen we rond de periode van het autosalon ook wat email uit 
met informatie omtrent de voordeligste autoleningen.  

 

 

http://www.geldbank.be/autolening/


 

Tip 3: Werken in huis? Bespaar op je lening. 

 
Renovatieleningen zijn meestal voordeliger rond de periode van 
Batibouw. Deze leningen vind je niet hoofdzakelijk op de Batibouw salon 
zelf, maar eerder als speciale aanbiedingen bij de banken en andere 
verstrekkers van woonkredieten. Ze maken handig gebruik van deze 
periode om promotie te voeren voor hun renovatielening. 

Bij bepaalde kredieten voor renovaties haal je ook een belastingvoordeel. 
Meer info hier: 

http://www.geldbank.be/ga/renovaties-fiscaal-voordeel 

In de Batibouw periode zul je op onze website de rentevoeten voor 
renovatieleningen meestal omlaag zien gaan: 
http://www.geldbank.be/renovatielening/ 

 

 

 

 

http://www.geldbank.be/ga/renovaties-fiscaal-voordeel
http://www.geldbank.be/renovatielening/


 

Tip 4: Bespaar op energie… en op je lening! 

 
Wil je lenen voor energiebesparende maatregelen dan kun je beroep 
doen op een groene lening. Dit type lening heeft meestal een lage 
rentevoet en er zijn ook heel wat premies te vinden.  

De premies en fiscale voordelen verschillen per gemeente; zowel in de 
vorm, de omvang als de looptijd. Ook zijn ze meestal gekoppeld aan een 
specifieke energiebesparende maatregel, bijvoorbeeld het isoleren van 
het dak of het vervangen van de stookketel.  

In enkele gevallen zijn de fiscale voordelen rechtstreeks aan de totale 
groene lening verbonden. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) houdt op 
haar website energiesparen.be een actuele lijst bij van de verschillende 
opties die binnen de diverse gemeenten in Vlaanderen van kracht zijn. 

Veel informatie over de voordelen van een groene lening en een ruim 
aantal aanbieders van groene leningen vind je op onze website: 
http://www.geldbank.be/groene-leningen/ 

Tip 5: Bespaar op je woonlening 

http://energiesparen.be/
http://www.geldbank.be/groene-leningen/


 

 
Hypothecaire leningen zijn niet zozeer afhankelijk van een bepaalde 
periode. De rentevoet zakt en stijgt door de jaren heen.  

Indien je binnen bepaalde normen valt kun je kijken of je in aanmerking 
komt voor een sociale lening. Meestal vind je hierover meer informatie bij 
je lokaal gemeentebestuur. Een sociale lening is heel voordelig maar er 
zitten ook heel wat voorwaarden aan vast. Daarom is het niet voor 
iedereen. 

Meer informatie over sociale leningen vind je hier: 
https://www.wonenvlaanderen.be/kopen 

Bij de Hypotheek Winkel kunnen ze je ook helpen. Daar krijg je deskundig 
advies op basis van je persoonlijke situatie. Men vergelijkt 25 banken en 
biedt jouw de voordeligste hypotheek aan. Je wordt niet gepusht om via 
hen een lening te nemen. Of je nu een lening neemt bij hypotheek winkel 
of niet; wanneer je bij hun naar buiten komt weet je exact waar je aan toe 
bent. Maak gerust een afspraak met een kantoor in je buurt:  

http://www.geldbank.be/go/hypotheekwinkel 
 

Verder een aantal tips die handig zijn bij de keuze van een voordelige 
hypothecaire lening: 

https://www.wonenvlaanderen.be/kopen
http://www.geldbank.be/go/hypotheekwinkel


 

1. Hou de rentevoet zo laag mogelijk. Dit kan je tienduizenden euro’s 
besparen. 

2. Hou de looptijd zo kort mogelijk. Hoe langer de looptijd, hoe meer 
interesten je zult betalen. Met een korte looptijd kun je heel wat 
geld besparen. Je moet er uiteraard voor zorgen dat je naast het 
aflossen van de lening nog genoeg geld over hebt om te leven. 

3. Staan de rentevoeten nu lager dan wanneer je de hypotheek 
afsloot? Bekijk dan of een herfinanciering niet voordeliger is. Een 
herfinanciering kan je soms heel wat geld besparen. 

4. Vraag offertes bij verschillende banken en speel ze tegen elkaar uit. 
Je kunt er bijna altijd nog een aantal procentjes vanaf doen. 

5. Hou rekening met alle kosten. Notariskosten, inschrijvingskosten en 
kosten voor schuldsaldo- en brandverzekering kunnen de rekening 
flink doen oplopen. 

 

 

Andere Leningen 
De persoonlijke lening is minder voorspelbaar. De rentevoet verschilt 
sterk van bank tot bank en zakt en stijgt ook door de jaren heen.  

Het beste advies dat we kunnen geven om een voordelige persoonlijke 
lening te vinden is door verschillende aanbieders met elkaar te 
vergelijken.  

Op onze website vind je heel wat voordelige persoonlijke leningen: 
http://www.geldbank.be/persoonlijke-lening/ 

 

Zoek je een kleine lening? Dan is een minilening niet altijd de beste keuze, 
want de rentevoet hierop ligt erg hoog. Een persoonlijke lening is een 
optie, maar je zult hierbij meestal meer dan € 1000 moeten lenen.  

Voor een kleine lening is daarom een kredietkaart misschien wel de beste 
keuze. Wanneer je bij een kredietkaart het opgenomen bedrag voor het 

http://www.geldbank.be/persoonlijke-lening/


 

einde van de maand volledig terugbetaald betaal je geen rente op deze 
lening. Dus kun je de € 100 die je maar even nodig had lenen zonder dat je 
interesten moet betalen.  

Een kredietkaart is mogelijk niet de beste optie indien je al geldproblemen 
hebt. Wanneer je het geleend bedrag niet voor het einde van de maand 
terug kunt betalen dan worden er wel degelijk hoge rentes aangerekend. 
Enige zelfdiscipline is dus aangeraden bij het gebruik van een 
kredietkaart! 

Een overzicht van kredietkaarten vind je hier: 
http://www.geldbank.be/kredietkaarten/ 

 

 

 

Dat was het dan! 
Hopelijk vond je deze informatie nuttig. Je kunt ons vinden op de 
volgende kanalen: 

De website: http://www.geldbank.be 

Facebook: https://www.facebook.com/Geldbank 

Twitter: https://twitter.com/geldbank 

 

http://www.geldbank.be/kredietkaarten/
http://www.geldbank.be/
https://www.facebook.com/Geldbank
https://twitter.com/geldbank

