Dit contract kwam tot stand via:

Telefoon
Telefax

DOORLOPEND KREDIET
Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden:

Overeenkomstnummer:

In duplo opgemaakt te AMSTERDAM /

Contractdatum:

1.
2.

De Nederlandse Voorschotbank B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende Entrada 600, 1096 ET Amsterdam, tel. 020-3125250,
hierna te noemen ‘Kredietgever’
De hieronder genoemde personen, hierna zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk te noemen ‘Kredietnemer’,
1.
Geboortedatum:
2.
Geboortedatum:

Bank- of gironummer:
Treden meer dan één persoon als Kredietnemer op, dan zijn zij ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk. Zij machtigen elkaar over en weer ten
laste van het Doorlopend Krediet opnamen te doen.
Verklaren de navolgende overeenkomst aan te gaan
Aan Kredietnemer wordt door Kredietgever een krediet verleend tot een maximum bedrag van
Totale kredietbedrag (kredietlimiet) voluit (zegge):
Kredietnemer is over het uitstaande saldo van deze overeenkomst kredietvergoeding verschuldigd.
De kredietvergoeding zal maandelijks ten laste van het krediet worden geboekt en wordt van dag tot
dag berekend over het uitstaand saldo.
Het jaarlijks kostenpercentage bedraagt

Totale
kredietbedrag
Effectieve
debetrentevoet op
jaarbasis
Jaarlijks
kostenpercentage

%

%

Termijnbedrag
Kredietnemer zal maandelijks tenminste terugbetalen een bedrag groot
De eerste maandtermijn dient ontvangen te zijn op de voorlaatste werkdag van de maand volgend op de maand waarin de eerste opname heeft
plaatsgevonden en zo vervolgens.
Indien het aflossingsbestanddeel van de overeengekomen maandtermijn door een hoge rentestand naar mening van Kredietgever onvoldoende wordt,
behoudt zij zich het recht voor de maandtermijn aan te passen tot tenminste de verschuldigde rente en maximaal tot 2% van de overeengekomen
kredietlimiet.
Afbouw kredietlimiet en maandtermijn bij bereiken 60-jarige leeftijd
Op het moment waarop de 1e Kredietnemer de leeftijd van 60 jaar bereikt, wordt de Kredietlimiet maandelijks met gelijkblijvende bedragen verminderd,
zodanig dat met het bereiken van de 65 jarige leeftijd van de 1e Kredietnemer de Kredietlimiet volledig zal zijn afgebouwd. Vanaf het moment dat de
kredietlimiet wordt afgebouwd zal Kredietnemer maandelijks een terugbetaling doen van 2% van de oorspronkelijke Kredietlimiet. Bij het bereiken van
de 65-jarige leeftijd dient het saldo van de overeenkomst op nul te staan en zal de overeenkomst worden beëindigd
Betaalwijze
Kredietnemer verleent tot wederopzegging machtiging aan Kredietgever om het maandelijks verschuldigde bedrag automatisch af te schrijven ten
laste van bovenvermelde (post)bankrekening. Kredietnemer is te allen tijde bevoegd tot volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing. Betaling dient
te geschieden op bankrekeningnummer 74.74.75.245 ten name van De Nederlandse Voorschotbank B.V. onder vermelding van uw
overeenkomstnummer.
Uitbetaling van het kredietbedrag
Kredietnemer geeft Kredietgever opdracht de kredietsom uit te betalen zoals aangegeven op bijgevoegde ‘Betalingsopdracht’.
Kredietnemer verklaart een exemplaar van deze overeenkomst, alsmede de op deze overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden
Doorlopend Krediet 06-2010 te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en hiermede akkoord te gaan. Deze
voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
Kredietnemer verklaart, voorafgaand aan de totstandkoming van deze overeenkomst een exemplaar van het informatieblad Europese
Standaardinformatie inzake Consumentenkrediet te hebben ontvangen en over de inhoud daarvan voldoende te zijn geïnformeerd. Een door de
Kredietnemer voor akkoord getekend exemplaar van het informatieblad wordt tezamen met de getekende kredietovereenkomst aan Kredietgever
geretourneerd en de voorwaarden daarvan maken onderdeel uit van deze overeenkomst.
Bindendheid krediet
De getekende overkomst die Kredietgever van Kredietnemer ontvangt, wordt slechts beschouwd als een kredietaanvraag. Pas als Kredietgever deze samen met de bijbehorende documenten - definitief heeft goedgekeurd, is de kredietovereenkomst bindend voor Kredietgever.
Kredietgever
Handtekening kredietnemer I
Handtekening kredietnemer II
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