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Borggarantie
Savéon zorgt voor zorgeloos huren

Savéon voor
de huurder

Woning
gevonden?

Savéon voor
de huurder

Voor veel huurders is het
betalen van borg een lastige
bijkomstigheid bij het huren van
een woning. Geld dat je eigenlijk
liever aan andere dingen wilt
besteden, zoals het inrichten van
je nieuwe woning bijvoorbeeld.
Savéon biedt nu uitkomst met een Borggarantie voor particuliere
huurders met een lage vergoeding. U sluit als (aanstaande) huurder een
Borggarantie af ten gunste van de verhuurder. De Borggarantie dekt
de volledige borgstelling, die normaliter garant staat voor eventuele
schade aan de gehuurde woning, of huurachterstand. Nu kunt u
zorgeloos huren.

Hoe werkt dit?
U betaalt geen borg, maar slechts een lage vergoeding. Wanneer u
bijvoorbeeld € 800,00 huur per maand betaalt, dan is de gegarandeerde borg
€ 2.400,00. Uw jaarlijkse vergoeding* is in dit geval slechts € 168,00.
De Borggarantie staat garant voor de betaling van alle verplichtingen uit
het huurcontract, ter hoogte van het garantiebedrag.
* Jaarvergoeding is afhankelijk van de hoogte van het garantiebedrag en is exclusief eenmalige afsluitkosten van € 49,00.

Kan iedere huurder hier gebruik van maken?
Jazeker! De Borggarantie kan afgesloten worden voor zowel nieuwe als
bestaande huurcontracten. U betaalt als huurder bij het aangaan van het
huurcontract geen borg van 3 maanden huur, maar in plaats daarvan voldoet
u de jaarlijkse vergoeding. Zo staat u als huurder niet voor extra kosten en
kunt u direct beginnen met het inrichten van uw woning! Bent u student
zonder vast inkomen? Ook dan kunt u van de Borggarantie gebruik maken
als een van de ouders mede-aanvraagt.

Is dit gegarandeerd en veilig?
Savéon biedt u de Borggarantie aan en heeft het betaal/kredietrisico
afgedekt door samen te werken met grote creditmanagementbedrijven
en kredietverzekeraars.

Waar kan ik me aanmelden?
U kunt uw aanvraag heel eenvoudig indienen via www.saveon.nl.
Uw kredietwaardigheid wordt direct gecheckt en zodra uw aanvraag
geaccepteerd is, kunt u uw Borggarantie onmiddellijk afsluiten.

U kunt ons vinden op www.saveon.nl
Wij helpen u graag verder.

Savéon is exclusief aanbieder van de Borggarantie op de Nederlandse markt.
Het betaal- en kredietrisico wordt afgedekt door samen te werken met grote creditmanagementbedrijven en kredietverzekeraars.
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