Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van:
Naam:
Adres:
Telefoon:
Email:

HUISEIGENAAR PERSOONLIJKE LENING OVEREENKOMST
Kredietgever/Incassant:
DEFAM B.V.
Postbus 178
Rek.nr. (IBAN)
3980 CD BUNNIK
HR Utrecht
T: (030) 659 66 00
btw-nr.
F: (030) 659 66 60

Naam
NL83 ABNA 0243 2241 41
30081840
NL005361928B01

Adres

Postcode

Contractnummer

:

Klantnummer

:

Woonplaats

Rekeningnummer (IBAN)

De ondergetekenden:
A
DEFAM B.V., gevestigd te Bunnik, hierna te noemen 'DEFAM',
B1
B2
geboren
geboren
zowel gezamenlijk als ieder voor zich hierna te noemen 'de kredietnemer',
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
DEFAM verleent aan de kredietnemer een Aflopend Krediet in hoofdsom groot……………......................
(zegge:
)
welk krediet wordt geadministreerd onder bovengenoemd contractnummer.
De kredietnemer verklaart het totale kredietbedrag van DEFAM ontvangen te hebben, onder de verplichting om over dat
totale kredietbedrag, bij aflossing conform het hierna bepaalde, een kredietvergoeding te betalen van ...
De kredietvergoeding omvat de totale kosten van het krediet voor de kredietnemer en resulteert in een jaarlijks
kostenpercentage, welke gelijk is aan de debetrentevoet, op jaarbasis van .............................................
De kredietnemer verbindt zich om het geleende totale kredietbedrag, vermeerderd met de verschuldigde kredietvergoeding
tezamen bedragende ..................................................................................................................................
aan DEFAM terug te betalen via automatische afschrijving in
achtereenvolgende maandelijkse termijnen,
elk groot ......................................................................................................................................................
De betaling van deze bedragen zal geschieden op de hierboven vermelde rekening van DEFAM en dient door DEFAM
ontvangen te zijn op de dag liggende een maand na dagtekening van deze overeenkomst en zo vervolgens.
De kredietnemer verklaart akkoord te gaan met de Hypotheekverklaring zoals omschreven in artikel 9 van de Voorwaarden
HE Persoonlijke Lening DEFAM B.V.
Uitbetaling/ Inlossingsspecificatie
Over te maken aan:
Naam begunstigde
Plaats

Omschrijving

Rekeningnummer (IBAN)

Bedrag

DEFAM B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam)
en beschikt over een vergunning (nr. 12012683) om Consumptief Krediet te mogen aanbieden.
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Contractnummer

:

Klantnummer

:

Om tot een automatische afschrijving te kunnen overgaan hebben wij een door Kredietnemer getekende incassomachtiging
nodig. Deze staat hieronder vermeld.

DEFAM Machtiging doorlopende SEPA-incasso
Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode/ woonpl. incassant:
Land incassant:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

DEFAM B.V.
Postbus 178
3980 CD Bunnik
Nederland
NL19ZZZ300818400000

Door ondertekening van dit Machtigingsformulier geeft u toestemming aan:
(A) DEFAM B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank zodat die een bedrag van uw
rekening kan afschrijven.
(B) uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van
DEFAM B.V.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Uw naam
Uw straatnaam
Postcode
Land
Uw rek.nr. (IBAN)

Voorletter(s)
Huisnummer
Woonplaats

Zodra uw kredietovereenkomst definitief is, sturen wij u een overzicht met de maandelijks te incasseren termijnbedragen
voor de gehele looptijd.
Indien het niet mogelijk is uw termijnbedrag te incasseren van uw rekening, zullen wij binnen 30 dagen een herincasso
uitvoeren.
De kredietnemer verklaart ook het formulier "Europese Standaardinformatie Inzake Consumentenkrediet" te hebben
ontvangen en bekend te zijn met de inhoud daarvan. Kredietnemer heeft een overwogen besluit kunnen nemen over het
sluiten van onderhavige kredietovereenkomst.
De Voorwaarden HE Persoonlijke Lening DEFAM B.V. (v20140901) zoals vermeld op pagina 3, alsmede de Algemene
bepalingen voor geldleningen onder hypothecair verband (HYPVW20110110DEF), zijn op deze overeenkomst van
toepassing. Kredietnemer verklaart met de inhoud van de Kredietovereenkomst (2 pagina's), de Machtiging doorlopende
SEPA-incasso, de Voorwaarden HE Persoonlijke Lening DEFAM B.V. (v20140901) en de Algemene bepalingen voor
geldleningen onder hypothecair verband (HYPVW20110110DEF) bekend en akkoord te zijn.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te
DEFAM B.V.

DEFAM OVK HE PL 20140901

/ d.d.

De kredietnemer B1

.
De kredietnemer B2
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