Itho Daalderop
Comfort Leaseplan

Is uw cv- of warmwatertoestel defect en niet meer te repareren? Of is uw huidige installatie verouderd
en wilt u deze vervangen door een nieuwe, energiezuinige installatie? Itho Daalderop biedt u de mogelijkheid om
de aanschaf- , montage- en installatiekosten (tot € 5.000,-) van uw Itho Daalderop-product in maandelijkse, vooraf
vastgestelde termijnen te spreiden. Zo vermijdt u een grote uitgave ineens en weet u waar u aan toe bent.
Het Itho Daalderop Comfort Leaseplan biedt u:
-

Geen grote uitgave ineens

-

Spreiding van de kosten over een vooraf gestelde looptijd

-

U bent na het afsluiten van het contract direct eigenaar van de installatie

-

Extra aflossen kunt u tussentijds boetevrij doen

-

Een vooraf vastgesteld maandbedrag dat niet geïndexeerd wordt

-

Fiscaal aftrekbare rentekosten indien financiering wordt gebruikt
voor woningonderhoud en woningverbetering*

Andere producten uit ons assortiment
Uiteraard kunt u ook andere producten uit het Itho Daalderop-assortiment via het Comfort Leaseplan aanschaffen.
Wilt u meer informatie over het Comfort Leaseplan? Uw ID-dealer kan u informeren over de looptijd, rente en
uiteindelijke kosten per maand. Ons dealernetwerk vindt u via de dealerlocator op www.ithodaalderop.nl.
Uiteraard kunt u ons bellen via telefoonnummer 0800-945 3225 of mailen naar mst@ithodaalderop.nl.

Het Itho Daalderop Comfort Leaseplan is een niet doorlopend goederenkrediet van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Vraag naar de voorwaarden en het standaard informatieblad
bij uw dealer. Toetsing en registratie BKR. Itho Daalderop treedt op als niet verbonden bemiddelaar van Santander Consumer Finance B.V. Santander en Itho Daalderop geven geen advies.
U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.
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* Fiscale rente aftrek: Een cv- of waterwatertoestel is een onroerende zaak. Dit houdt in dat de rente die u betaalt, aftrekbaar is
van de belasting. Voorwaarde is dat de woning uw hoofdverblijfplaats is. Een gedeelte van het maandbedrag, waarin de rente is
opgenomen kunt u dus terugontvangen van de fiscus. Raadpleeg uw belastingadviseur voor de voorwaarden.

