Veelgestelde vragen
Overzicht
Wat is jaris?
jaris biedt kleine ondernemingen snelle leningen voor werkkapitaal aan die worden
terugbetaald met een percentage van de dagelijkse betalingen met een kredietkaart, die
worden verwerkt via onze partners. jaris biedt leningen met een vaste vergoeding aan
zonder periodieke interesten, maandelijkse facturen, kosten bij laattijdige terugbetaling of
boetes bij een vervroegde terugbetaling. Zodra u de voorwaarden van de lening hebt
aanvaard, wordt het geld de volgende werkdag op uw rekening gestort, zodat u het onmiddellijk
kunt investeren in uw bedrijf om bijvoorbeeld de voorraad te vergroten, apparatuur aan te
schaffen of personeel aan te werven.
Leningen van jaris zijn beschikbaar voor bepaalde bedrijven die al betalingen verwerken via
onze partners. jaris controleert uw terugbetalingsgeschiedenis om na te gaan of uw bedrijf in
aanmerking komt. Bedrijven die in aanmerking komen, ontvangen van jaris een persoonlijke
aanbieding voor een lening.
Hoe werkt het?
jaris is een kleine zakelijke lening met één vaste vergoeding. U betaalt de lening en de
vergoeding terug met een percentage van de in aanmerking komende betalingen met een
kredietkaart. Er zijn geen periodieke interesten, maandelijkse facturen, boetes wegens
laattijdige terugbetaling, boetes wegens vervroegde terugbetaling of andere boetes.
De procedure is eenvoudig:
1. U ontvangt een uitnodiging tot intekening van een van onze partners
2. U selecteert het bedrag van uw lening uit een van de aanbiedingen.
3. U ondertekent de documenten van uw lening elektronisch.
4. U ontvangt de volgende werkdag het geld op uw rekening.
5. U betaalt vanaf de dag dat u het geld ontvangt automatisch terug met een percentage
van de in aanmerking komende betalingen met een kredietkaart totdat uw saldo geheel
is voldaan. U kunt ook manuele betalingen doen of zelfs de lening volledig terugbetalen
zonder boete.
Wat zijn in aanmerking komende betalingen met een kredietkaart?
jaris beschouwt alle transacties met Visa, Mastercarden Maestro als in aanmerking komende
betalingen met een kredietkaart.
Wordt mijn kredietscore beïnvloed als ik jaris gebruik?

Nee. jaris bepaalt of u in aanmerking komt op basis van uw betalingsgeschiedenis, niet op basis
van uw zakelijke of persoonlijke kredietscore. Deze lening aanvragen of gebruiken heeft geen
invloed op de kredietscore.
Is er een borg vereist bij het aanvragen van een jaris-lening?
Wij eisen geen borg voor zakelijke leningen en vragen nooit een persoonlijke zekerheid. Maar in
het kader van de leningovereenkomst mag de lener geen toekomstige vorderingen verkopen of
in onderpand geven.
Moet ik een aanvraag invullen?
Nee. jaris werkt niet met een aanvraagprocedure.
Moet ik iets veranderen aan de manier waarop ik mijn verkoopinkomsten ontvang?
Nee. U hoeft niets te veranderen. Met jaris gebeuren terugbetalingen automatisch als een
percentage van de dagelijkse in aanmerking komende betalingen met een kredietkaart die
worden verwerkt via onze partner Worldline.
Is mijn aanbieding maar een bepaalde periode geldig?
Uw jaris-aanbieding is slechts een beperkte periode geldig. Uw aanbieding heeft een vervaldag
en -tijd en blijft tot dat moment beschikbaar op de jaris-website. Wanneer uw aanbieding vervalt,
moet u contact opnemen met de klantendienst.
Wanneer ontvang ik het geld?
Na goedkeuring ontvangt u het geld de volgende werkdag op uw rekening.
Waarvoor mag ik mijn lening gebruiken?
jaris-leningen zijn enkel bedoeld voor werkkapitaal. Onze klanten gebruiken hun leningen om
voorraad of apparatuur aan te schaffen, personeel aan te werven, nieuwe vestigingen te
openen of als buffer bij tijdelijke cashflowbehoeften.
Hoe onderteken ik mijn lening?
Nadat u uw aanbieding hebt geselecteerd in het jaris-portaal wordt u doorgestuurd naar een
procedure waar u uw lening met één klik kunt ondertekenen. NB: u kunt voorbeelddocumenten
raadplegen op het portaal voor ondertekening.
Kan ik het bedrag van mijn lening nog veranderen nadat het geld is gestort?
Zodra u een aanbieding hebt geselecteerd en de documenten van de lening hebt ondertekend,
kunnen we het bedrag van de lening niet meer veranderen.
Kan ik mijn lening annuleren?
Als u uw lening wilt annuleren voordat het geld is gestort, kunt u dat doen in het jaris-portaal.
NB: wanneer u uw lening annuleert, kunnen wij niet garanderen dat u weer een aanbieding
krijgt.

Wat als de verwerker van mijn betalingen geen partner is van jaris?
Om in aanmerking te komen voor kleine zakelijke leningen van jaris moet u klant zijn bij een van
onze partners. Gelieve contact met ons op te nemen voor een lijst van onze partners op
info@jaris.io.
Kosten
Welke kosten moet ik betalen met jaris?
In tegenstelling tot traditionele leningen rekent jaris één vaste vergoeding aan. Deze is u
bekend voordat u intekent. Geen periodieke interesten, geen verborgen kosten en geen boetes.
Wat is mijn rentevoet?
Er zijn geen permanente interesten. In plaats daarvan is de totale kostprijs van uw lening
slechts één vaste vergoeding. Er zijn geen bijkomende kosten of boetes wegens vervroegde of
laattijdige terugbetaling.
Hoeveel bedraagt mijn vergoeding?
De vergoeding is de totale kostprijs van de lening, een eenmalige vaste vergoeding. Deze vaste
vergoeding is het verschil tussen het saldo en het bedrag van uw lening.
Voorbeeld:
Bedrag van de lening - € 2000,00
Vaste vergoeding - € 300,00
Verschuldigd totaalbedrag - € 2300,00
Hoe wordt mijn vergoeding berekend?
De vergoeding is gebaseerd op de betalingsgeschiedenis van uw bedrijf bij uw aanbieder, het
bedrag van uw lening en het terugbetalingspercentage.
Terugbetaling
Hoe betaal ik mijn lening terug?
Net zoals de kosten voor verwerking van uw kaart worden terugbetalingen automatisch
ingehouden op uw rekening als een percentage van in aanmerking komende betalingen met
een kredietkaart totdat het bedrag van de lening en de vergoeding volledig zijn terugbetaald.
Dit betekent dat de terugbetaling overeenkomt met de kasstroom van uw bedrijf – u betaalt
meer wanneer uw bedrijf goed presteert en minder als het wat tegenzit. Het verschuldigde
totaalbedrag (bedrag lening plus totale kostprijs van lening) verandert nooit.
Wat is de terugbetalingsduur van mijn lening?
Uw lening moet binnen 18 maanden volledig terugbetaald zijn.

Wat is het terugbetalingspercentage?
Het terugbetalingspercentage is het aandeel van de in aanmerking komende betalingen met
een kredietkaart die automatisch worden gebruikt voor de terugbetaling van uw lening. Het
terugbetalingspercentage is zodanig vastgesteld dat een merchant zijn lening gemakkelijk kan
terugbetalen binnen 18 maanden.
Is er een minimumbetaling?
Ja, u moet binnen een doorlopende termijn van 60 dagen minstens 1/18 van het oorspronkelijke
saldo terugbetalen, zodat u de lening consistent aflost. Voor de meeste handelaren zal het
regelmatige verwerkingsvolume de minimumbetaling dekken. Omdat uw automatische
terugbetalingen worden afgetrokken als een percentage van in aanmerking komende betalingen
met een kredietkaart wordt het bedrag dat u elke dag terugbetaalt aangepast aan uw
verkoopvolume. Hoe meer u verkoopt, hoe meer u die dag terugbetaalt. Op dagen waarop u
niets verkoopt, betaalt u niets terug.
Wat gebeurt er als ik alleen mijn minimumbedrag terugbetaal?
Indien u elke 60 dagen enkel het minimum van 1/18e van uw beginsaldo terugbetaalt, betaalt u
slechts de helft van het totale verschuldigde saldo van uw lening. U bent het resterende saldo
dan verschuldigd op de vervaldag van uw lening.
Wat gebeurt er als mijn verkoop mijn minimale terugbetaling niet dekt?
Als uw dagelijkse verkoop de minimale terugbetaling niet dekt, ontvangt u hierover een e-mail
met de vraag een minimumbedrag te betalen in het jaris-portaal.
Wat gebeurt er als ik verkoop in meer dan één munteenheid?
We aanvaarden alle betalingen in euro (EUR).
Kan ik extra terugbetalingen doen, onafhankelijk van mijn verkoop?
Ja. U mag extra terugbetalingen doen of zelfs de lening volledig aflossen zonder boete. U kunt
op elk ogenblik manuele terugbetalingen doen in het jaris-portaal. Automatische betalingen als
een percentage van uw verkoop blijven gewoon doorlopen totdat uw saldo geheel is voldaan,
ook al doet u extra terugbetalingen via de jaris-website.
Kan ik mijn lening vervroegd terugbetalen?
Ja, u kunt uw lening op elk ogenblik vervroegd terugbetalen via het jaris-portaal zonder
bijkomende kosten. Er zijn twee soorten vervroegde terugbetaling: gedeeltelijke vervroegde
terugbetaling en volledige vervroegde terugbetaling. Met een gedeeltelijke vervroegde
terugbetaling verandert er niets aan de totale kostprijs van uw lening. Met een volledige
vervroegde terugbetaling verlaagt u waarschijnlijk uw globale vergoeding en staat de waarde
van de volledige vervroegde terugbetaling vermeld op het jaris-portaal.
Wat is het voordeel als ik mijn lening vervroegd terugbetaal?

U bespaart wanneer u uw lening vervroegd terugbetaalt tijdens de eerste zes maanden.
Raadpleeg het portaal voor het actuele bedrag van de vervroegde terugbetaling.
Bespaar ik of moet ik een boete voor vervroegde terugbetaling betalen als ik extra
betalingen doe?
Nee. Uw vaste vergoeding wordt bepaald op het ogenblik van uw aanvraag en verandert niet na
extra terugbetalingen. Er is ook geen boete voor vervroegde terugbetaling als u extra betalingen
doet of de lening volledig terugbetaalt.
Betalingslogistiek en -termijnen
Hoelang duurt het voor ik het geld van mijn lening ontvang?
Zodra u een lening van jaris ontvangt en de documenten van de lening ondertekent, wordt het
geld de volgende werkdag al op uw rekening gestort.
Wanneer begin ik mijn lening terug te betalen?
U begint met terugbetalen op de begindatum voor terugbetalingen die staat vermeld in uw
overeenkomst. Dit is op de dag dat het geld op de rekening van de handelaar wordt gestort.
Een vast percentage van uw dagelijkse in aanmerking komende betalingen met een
kredietkaart wordt automatisch afgetrokken en verrekend met uw saldo zodra de verkoop
plaatsvindt.

