Dit contract kwam tot stand via:

Telefoon
Telefax

PERSOONLIJKE LENING
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 om de
kredietsom in ontvangst te nemen.
Verklaren de navolgende overeenkomst aan te gaan
Kredietgever verstrekt Kredietnemer in verbruikleen de som van

Totale kredietbedrag

Kredietsom voluit (zegge):
Over de kredietsom is door Kredietnemer aan Kredietgever een
kredietvergoeding verschuldigd van

kredietvergoeding

Het jaarlijks kostenpercentage bedraagt

jaarlijks kostenpercentage

Kredietnemer verplicht zich het totaalbedrag af te lossen

totaalbedrag

in gelijke achtereenvolgende maandelijkse termijnen

aantal termijnen

elk groot

termijnbedrag

%

De eerste termijn dient ontvangen te zijn op de dag liggende een maand na dagtekening van deze overeenkomst en zo vervolgens.
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 conform het bepaalde in artikel 5
van de Algemene Voorwaarden.
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 de kredietsom
Kredietnemer geeft Kredietgever opdracht de kredietsom uit te betalen zoals aangegeven op bijgevoegde ‘Betalingsopdracht’.
Kredietnemer verleent Kredietgever, tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen Kredietgever van Kredietnemer te vorderen heeft of zal hebben
inzake deze overeenkomst, recht van pand op het met deze lening aangeschafte Object, te weten:
Gegevens object:
,
Merk:
, Type:
, Bouwjaar:
, Chassisnummer:
, Kenteken:
Kredietnemer verklaart bevoegd te zijn tot het verpanden van genoemd Object danwel binnen drie dagen na ondertekening beschikkingsbevoegd te worden
door volledige betaling van de aankoopprijs van het Object en verklaart dat op dit Object geen rechten ten gunste van derden gevestigd zijn. Het pandrecht
wordt ingevolge art. 3:237 BW gevestigd door registratie van deze akte. Het pandrecht vervalt nadat Kredietnemer aan zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst heeft voldaan. Kredietgever verklaart door ondertekening van deze overeenkomst het pandrecht te aanvaarden.
Kredietnemer verklaart een exemplaar van deze overeenkomst, alsmede de op deze overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden
Persoonlijke Lening 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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