
Handig lenen, mooier wonen

Heeft u een nieuwe keuken of badkamer op het oog? 
Of misschien bent u van plan om te investeren in 
milieuvriendelijke Van Marcke-producten? Eén ding is zeker: 
een Izola Credit-lening kan u helpen om uw aankoopkost op 
te splitsen in kleinere, beter beheersbare betalingen. 



Over Izola Credit

Izola Credit is een consumentenkrediet dat 
uitsluitend wordt aangeboden aan Van 
Marckeklanten in België die hun huis willen 
renoveren, materiaal willen aanschaffen voor 
een nieuwe woonst of milieuvriendelijke 
producten van Van Marcke willen kopen, zonder 
dat ze de middelen hebben om het totale 
bedrag bij levering te betalen.

Izola Credit gebruiken om onroerende goederen 
bij van Van Marcke aan te kopen, betekent dat 
u uw terugbetalingen kunt spreiden over een 
afgesproken periode. Zo wordt het eenvoudiger 
om uw financiën te beheren én het huis van uw 
dromen te bouwen. 

U kunt kiezen en beslissen hoeveel u wilt 
aanvragen - afhankelijk van uw budget en 
planningsvereisten.

Met andere woorden, u kunt een looptijd van 
24 tot 120 maanden aanvragen, afhankelijk van 
het soort lening, het bedrag en het doel.

Gebruik onze Izola Credit-calculator om te 
controleren of u in aanmerking komt voor een 
groene lening of renovatielening. Izola Bank 
geeft onmiddellijk antwoord op basis van de 
ingevoerde informatie. 

Izola Credit is een geweldige manier om op een 
efficiënte manier kwaliteitsgoederen voor uw 
huis te kopen, met terugbetalingsmethoden die 
passen bij uw levensstijl.

Als u goederen koopt in een Van Marcke-winkel, 
komt u mogelijks in aanmerking voor Izola Credit, 
een ongedekt leningproduct van Izola Bank.

Soorten consumentenleningen

Renovatielening
Deze lening is beschikbaar om de aankoop en 
installatie van renovatieproducten, zoals een 
badkamer of keuken, te financieren.

Groene lening 
Deze lening is er voor de aankoop en het 
plaatsen van milieuvriendelijke en ecologische 
producten zoals:

 » zonneboilers
 » zonnepanelen
 » een warmtepomp of ander geothermisch 
systeem

 » thermostatische kleppen of 
kamerthermostaten

 » geïntegreerde waterbesparende systemen

Izola Credit-tarieven vergelijken

Izola Credit biedt scherpe rentetarieven in 
vergelijking met andere lokale banken. Bezoek 
onze website om te zien hoe Izola Credit-tarieven 
zich verhouden tot andere banktarieven.



Hoe werkt het?

1. Maak gebruik van onze Izola Credit-calculator 
waarmee u direct kunt checken of u in 
aanmerking komt voor een renovatielening of 
groene lening. 

2. Vul het Izola Credit-aanvraagformulier online in. 

3. Verzend de benodigde documentatie via de 
online applicatie of via e-mail.  

4. Binnen twee werkdagen zal Izola Bank  
uw informatie en documentatie controleren 
en u de kredietovereenkomst ter 
ondertekening toesturen. 

5. U ontvangt een factuur van Van Marcke of 
uw installateur. 

6. Stuur de factuur naar de bank en deze betaalt 
Van Marcke of uw installateur rechtstreeks.  

7. Begin uw lening terug te betalen in 
maandelijkse aflossingen via domiciliëring.

Waarom kiezen voor een 
Izola Credit-lening? 

Izola Bank brengt geen kosten voor 
kredietverwerking in rekening 

Izola Credit is voorbehouden 
voor aankopen bij Van Marcke

Nu kopen, later betalen

Geniet 6 maanden zonder interest

Scherpe tarieven

Eenvoudige en snelle online 
aanvraagprocedure 

Leen al vanaf € 1.250 tot € 25.000 

Afbetalingstermijnen tussen 
24 en 120 maanden

Dekt de aankoop en de 
installatie indien nodig

Een voorschot wordt niet gefinancierd door 
Izola Credit. Dit bedrag wordt afgetrokken 
van het aangevraagde kredietbedrag. 



We zijn een online bank die sinds 1994 succesvol wordt gerund vanuit Malta en daarmee reeds 
25 jaar bekwaam is in het verlenen van bankdiensten. Onze klanten bevelen ons aan voor onze 
persoonlijke service en onze beschikbaarheid om hen te helpen.

Wij zijn groot genoeg om uw groei te ondersteunen, klein genoeg om te beseffen dat 
klantenservice om echte mensen draait, en hebben voldoende ervaring in uw sector om uw 
financiële behoeften te begrijpen en u de juiste oplossing aan te bieden.

Izola Bank p.l.c., 53/58 East Street, Valletta VLT 1251, Malta
Izola Bank beschikt over een banklicentie, gemachtigd door het MFSA (Malta Financial Services Authority) en is gemachtigd om 
consumentenkrediet te verstrekken in België. 
Van Marcke NV Overzet 14, 9000 Gent, België, is geregistreerd als kredietbemiddelaar in België.
Aanbieding onder voorwaarden.

www.izolabank.com

Wij bieden u comfortabele 
betalingsvoorwaarden voor de 
aankoop van Van Marcke-goederen 
in België. 

Voor meer informatie, bezoek onze website 
of e-mail ons op support@izolabank.com


