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Wittebrug Lease Acceptatieprocedure Private Lease via IKRIJ.NL 

 De acceptatieprocedure verloopt als volgt:

 Je geeft als klant akkoord op de offerte die wij je hebben toegestuurd.

 Wij hebben de kredietacceptatietoetsing uitbesteed aan Economic Data Resources (EDR). 
Deze bestaat uit:

- Identiteitscheck

- BKR-check op kredietregistratie

- Draagkrachtnorm-toetsing

 Van EDR ontvang je voor de kredietacceptatietoetsing per e-mail een link met inloggegevens 
voor het beveiligde klantportaal. Je kunt in deze digitale omgeving alle gevraagde documenten 
die nodig zijn voor de financiële check uploaden.

 Als je alle documenten compleet hebt aangeleverd, dan wordt de kredietacceptatietoetsing 
binnen drie werkdagen uitgevoerd. De benodigde documenten zijn:

- Kopie geldig legitimatiebewijs (rijbewijs EN paspoort / ID kaart)

(je mag je BSN-nummer doorstrepen)

- Bankafschriften van de laatste twee maanden

- Loonstrook in geval van dienstverband of
Jaarrekening van het laatste – volledige – fiscale jaar van je eenmanszaak

- Huur- of hypotheekgegevens

 EDR toetst de door jou aangeleverde documenten op echtheid en doet een identiteitscontrole.

 EDR doet bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) een check op een eventuele 
kredietregistratie op jouw naam.

 Vervolgens voert EDR eveneens de financiële toets uit. EDR bepaalt op basis van jouw 
gegevens een zogeheten leencapaciteitsberekening, om te beoordelen of je in staat bent het 
afgesproken leasebedrag ook maandelijks te betalen (de zogeheten draagkrachtnorm).

 Hierna krijgt IKRIJ.NL van EDR het advies van de kredietacceptatietoetsing.

 Indien jouw financiële situatie wordt afgekeurd, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail 
van EDR. Je kunt inzage vragen in de berekening en je hebt de mogelijkheid om met 
aanvullende gegevens een heranalyse door EDR te laten uitvoeren. Per e-mail krijg je hierover 
nadere informatie.

 Wanneer je als private leaseklant financieel wordt afgekeurd of besluit om geen overeenkomst 
met IKRIJ.NL te sluiten, sluiten zowel EDR als IKRIJ.NL jouw dossier en verwijderen direct jouw 
gegevens.

 Bij goedkeuring zal binnen drie werkdagen de private leaseovereenkomst worden opgesteld.

 Op deze overeenkomst zal tevens het bedrag vermeld worden dat wij in het kader van jouw 
leaseovereenkomst bij BKR moeten registreren.

 IKRIJ.NL registreert op jouw leasecontract 100% van de totale leaseverplichting bij het BKR.
 De totale leaseverplichting is als volgt te berekenen:

Leasetermijn x looptijd.

Bijvoorbeeld: Leasetermijn is € 250,- en looptijd is 48 maanden

Dan is jouw BKR-registratie € 250,-  x 48 = € 12.000,-




