
 
 
 

Belgische consumenten vragende partij voor indirecte 
financiering door particulieren 

Investeerders voor uw project vinden kan via Belgische 
startup Mozzeno 

 
Eind januari kondigde Mozzeno zijn lancering aan. Met de deeleconomie die zich in alle 
sectoren doorzet, kon ook de financiële sector niet achterblijven. Via Mozzeno is het sinds 
begin dit jaar mogelijk voor consumenten om indirecte financiering te verkrijgen van 
particulieren voor hun projecten, zonder dat er nog een bank aan te pas komt. Zo krijgen 
particulieren voor het eerst toegang tot een nieuwe vorm van consumentenkrediet, en betaal 
je de interesten aan andere particulieren, en dus niet aan een bank. 
 
Een kredietaanvraag doen via Mozzeno is makkelijk. Of uw aanvraag wordt goedgekeurd, 
hangt af van enkele bepalende factoren. Zo maak je bijvoorbeeld geen kans wanneer je 
achterstallige schulden hebt, of geseind staat bij de centrale voor kredieten aan particulieren.  
 
“Wij willen particulieren een nieuwe mogelijkheid bieden om hun projecten te financieren.”, 
zegt Xavier Laoureux, medeoprichter van de Belgische startup Mozzeno. “Maar we willen het 
risico voor onze investeerders ook maximaal beperken. Dus voor een ‘goede huisvader’ die in 
plaats van te sparen voor een projectfinanciering zoekt, bieden wij een interessant 
alternatief.” 
 
De hamvraag: aan welke rente leen ik via Mozzeno? 
De rente die je op bedrag zal betalen hangt uiteraard af van verschillende factoren.  

1. De aard van het project. Financiering voor renovatie aan de eigen woning biedt de 
voordeligste rentevoet. Voor de aankoop van een voertuig is die iets hoger. Voor het 
financieren van een reis, een huwelijk of een ander project ligt die traditioneel het 
hoogst, omdat er ook geen ‘tastbare’ waarde is. 

2. Het profiel van de kredietnemer. Mozzeno is streng in het selecteren van 
kredietnemers en staat enkel financiering toe aan profielen die kunnen aantonen dat 
ze het bedrag ook gepast kunnen terugbetalen.  

3. De looptijd van de terugbetaling. 
 
Een voorbeeld: 
Een student wil graag een bedrag ontlenen om zijn studies te financieren. Hij doet hiervoor 
een aanvraag via Mozzeno en krijgt na eventuele goedkeuring en controle de beste rentevoet 
van 5,85%. Indien hij alle afbetalingen keurig voldoet, krijgt hij zelfs een bonus en zakt het 
interestaandeel nog tot 5,57%. Bij het financieren van een renovatie kan een particulier zelfs, 
opnieuw na goedkeuring en controle, een rentevoet van 2,90% krijgen, die nog zakt tot 2,74% 
bij het correct voldoen van de afbetalingen.  
 
Positief geld 
Investeren via het platform heeft ook heel wat positieve gevolgen voor de markt. In plaats 
van eerst een periode te moeten sparen alvorens je een investering doet, kan je dankzij 
Mozzeno na controle en goedkeuring onmiddellijk aan de slag, wat een positieve impact heeft 
op de economie.  


