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Flitsleningen 

Geld lenen kost geld. Soms kost het heel veel geld. Vooral als je direct 
een paar honderd euro nodig hebt. In dit soort situaties kun je een 
flitslening nemen. Je leent een niet al te groot geldbedrag en betaalt dit 
na een korte periode terug. 

Er bestaan verschillende websites waar je geld kunt lenen. Op de website 
flitsmoney.nl staat dat er geen rente wordt berekend. Je hoeft alleen 
behandelingskosten te betalen. Zie tabel 1. 

tabel 1 Flitsmoney 

te lenen bedrag (in euro) behandelingskosten (in euro) 
100,00 25,00

250,00 62,50

300,00 75,00

375,00 93,75

Als je bijvoorbeeld € 100,00 wilt lenen, krijg je dit geld binnen 10 minuten 
op je bankrekening. Dit bedrag moet samen met de € 25,00 
behandelingskosten na 30 dagen worden terugbetaald. 

Er is bij Flitsmoney een (recht) evenredig verband tussen het totaal terug 
te betalen bedrag en het te lenen bedrag. 

4p 17 Laat dit met berekeningen zien. Controleer hiervoor alle waarden in 
tabel 1. 

Iemand leent bij Flitsmoney een bedrag van € 250,00. Hij heeft dus een 
schuld van € 250,00. Na 30 dagen is die schuld opgelopen tot € 312,50. 
Als je uitgaat van exponentiële groei, kun je berekenen dat de schuld 
dagelijks met ongeveer 0,75% groeit. 

4p 18 Bereken dit percentage in drie decimalen nauwkeurig. 

Zo’n flitslening is duur. Een schuld die dagelijks 0,75% groter wordt, zou 
na een jaar fors gegroeid zijn. 

4p 19 Bereken het groeipercentage per jaar. 
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Op de website supersnelcash.nl kun je ook geld lenen. Het verschil met 
Flitsmoney is dat Supersnelcash het door jou aangegeven bedrag direct 
vermindert met de behandelingskosten. Je moet dus een hoger bedrag 
aangeven dan het bedrag dat je echt wilt lenen. 
In tabel 2 zie je bijvoorbeeld dat je maar € 243,90 op je bankrekening 
krijgt als je een bedrag van € 300,00 aangeeft. Supersnelcash rekent 
hiervoor namelijk € 56,10 aan behandelingskosten. Deze 
behandelingskosten zijn (recht) evenredig met het geleende bedrag. 
Daarnaast stuurt Supersnelcash je een sms’je ter bevestiging. Dat sms’je 
kost je nog eens € 1,50. De totale kosten K zijn in dit voorbeeld dus 
€ 57,60. 

tabel 2 Supersnelcash 

aangegeven 
bedrag  

(in euro)

bedrag L dat 
geleend wordt

(in euro)

behandelingskosten 
(in euro) 

kosten 
sms’je 

(in euro)
100,00 81,30 18,70 1,50 

300,00 243,90 56,10 1,50 

400,00 325,20 74,80 1,50 

500,00 406,50 93,50 1,50 

Er is bij Supersnelcash een lineair verband tussen de totale kosten K in 
euro en het geleende bedrag L in euro dat de klant op zijn bankrekening 
krijgt. Er geldt dus: 

K a L b  

4p 20 Bereken a en b. Rond je antwoorden zo nodig af op twee decimalen. 
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