
 

 

 
BEMIDDELAARSINFORMATIE 
 
Wie is KredietDesk?  
De Kredietdesk B.V. (hierna KredietDesk) is een intermediair. U komt ons tegen met de namen 

KredietDesk en Moneycare. Wij bemiddelen voor vrijwel alle intermediaire financieringsmaatschappijen in 
Nederland. De KredietDesk is een dochteronderneming van Crédit Agricole Groep. Crédit Agricole 

behoort tot de grootste banken in de wereld.  

 
Wat kunt u van KredietDesk verwachten?  

KredietDesk bemiddelt in consumptieve kredieten zoals persoonlijke leningen en doorlopende kredieten 
en in zakelijke kredieten zoals financial lease. KredietDesk adviseert niet. Dit betekent dat u geen advies 

van ons krijgt maar zelf uw lening samenstelt. Dit noemen wij ‘execution only’. Natuurlijk beantwoorden 

wij wel uw vragen over de producten en het afsluitproces. Wij wijzen u er graag op dat onze 
dienstverlening alleen geschikt is wanneer u zelf over voldoende kennis en ervaring beschikt ten aanzien 

van krediet.  
 

 Een lening samenstellen: 

Met behulp van de op onze website beschikbare informatie stelt u zelf de door u gewenste 

lening samen. Wij verzorgen dan verder de contacten met de geldverstrekker.  
 

 Als u hebt besloten een lening af te sluiten:  

o zorgen wij ervoor dat u de daarvoor benodigde documenten tijdig ontvangt; 
o checken wij of alle documenten kloppen; 

o helpen wij bij het oversluiten en/of opzeggen van eventuele bestaande leningen. 
 

 Als u een lening hebt afgesloten:  

Informeren wij u over relevante ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en wijzigingen in 

de voorwaarden van uw producten.  
 

Wat verwachten wij van u?  
Alle informatie die u ons geeft, moet juist en volledig zijn. Onjuiste of onvolledige informatie kan ervoor 

zorgen dat de aangevraagde lening wordt afgewezen. Ook vragen wij u met klem wijzigingen in uw 

persoonlijke situatie zo snel mogelijk aan ons door te geven. Denk hierbij aan verhuizing, wijziging van 
uw bankrekeningnummer (in verband met de automatische incasso), overlijden van een partner, 

echtscheiding. 
 

Hoe worden wij beloond?  
Voor het afgesloten consumptief krediet ontvangt KredietDesk van de financieringsmaatschappij een 

maandelijkse provisie, uitgedrukt in een promillage van het uitstaande kredietsaldo.  

 
Interne beloningsbeleid 
De beloning van onze medewerkers bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. De vaste 
salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Afhankelijk van de functie en de beoordeling kunnen 

medewerkers een variabele beloning ontvangen die maximaal 20% van hun vaste inkomen uitmaakt. De 

variabele beloning wordt voor minimaal 50% gebaseerd op kwalitatieve doelstellingen die het 
klantbelang dienen. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en 

klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris en de hoogte van de 
variabele beloning. 

 

 

 
 



 

 
 

AFM vergunning  
KredietDesk beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 

12007501.  
 

Waar kunt u terecht met klachten?  

Hebt u een klacht over KredietDesk, onze dienstverlening in het algemeen of over onze 
informatieverschaffing? Wilt u ons dit dan zo snel mogelijk laten weten? Wij zullen er alles aan doen om 

het geschil samen met u op een constructieve manier op te lossen.  
U kunt uw klacht indienen bij de klachtencoördinator van KredietDesk via klachten@kredietdesk.nl of 

Kredietdesk B.V., klachtencoördinator, Dalsteindreef 141-151, 1112 XJ Diemen. Uw klacht wordt dan 

behandeld volgens onze interne klachtenprocedure.  
Bent u het niet eens met de oplossing van KredietDesk? Dan kunt u binnen drie maanden na het 

definitieve antwoord van KredietDesk een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening (Kifid). KredietDesk is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.004441.  

 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)  

Postbus 93257  

2509 AG Den Haag  
Telefoon: 0900 - 3552248 (€ 0,10 per minuut).  

Internet: www.kifid.nl  
 

Hoe kunt u ons bereiken?  

KredietDesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 18.00 uur. U kunt ons natuurlijk ook 
een e-mail sturen. Telefoon: 020 - 660 87 99 E-mail: info@kredietdesk.nl Internet: www.kredietdesk.nl  

 
Adres  

Kredietdesk B.V.  
Laarderhoogtweg 25 

1101 EB Amsterdam 

KvK-nummer: 33173335  
 


