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1. Uw Doorlopend Krediet

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van uw krediet. Uw aanvraag voor het krediet is via uw 
intermediair Allcredit (0229840287, allcredit@allcredit.nl) aangevraagd. Uw kredietaanvraag is in onze administratie 
opgenomen onder contractnummer 2000117937.

2. Wat zijn uw wensen?
U heeft gekozen voor een lening in de vorm van een Doorlopend Krediet. Hierbij kunt u geld opnemen tot de maximaal 
afgesproken kredietlimiet. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u heeft opgenomen. Daarnaast lost u maandelijks 
een bedrag af. 

Uw Doorlopend Krediet is als volgt opgebouwd: 

Kredietlimiet Looptijd Rente

€ 25.000,00 onbepaald, het krediet dient te zijn 
afgelost voor u 65 jaar bent.  

3. Welke rente bieden wij u?
De rente bedraagt 5,40 %. De rente is variabel en gebaseerd op uw situatie en kredietlimiet. De rente kan altijd 
wijzigen. Uw maandlasten veranderen daardoor niet, wel kan het korter of langer duren voordat u de lening volledig 
heeft terug betaald. De rente kan wijzigen tijdens de geldigheid van deze offerte. De actuele rente is bindend en kunt 
u vinden op nn.nl. U kunt dus geen rechten ontlenen aan het percentage dat in deze offerte wordt genoemd. Over 
rentewijzigingen tijdens de looptijd van uw Doorlopend Krediet wordt u door ons voortijdig geïnformeerd. 

De hoogte van de variabele rente is onder andere afhankelijk van:
· Inkoopprijs (afhankelijk van geld- en kapitaalmarkt)
· Risico’s (renterisico, kredietrisico)
· Kosten (operationele kosten, kapitaalskosten)

Hierdoor kunnen kosten wijzigen. Dit betekent dat de rente hoger of lager kan worden.

Jaarlijks kostenpercentage
Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) is gelijk aan bovengenoemde rente. Met het JKP kunt u aanbiedingen van 
verschillende aanbieders met elkaar vergelijken.

1. Uw gegevens
kredietnemer van bovengenoemd krediet:

5,40 % (variabel)
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4. Hoeveel betaalt u?

Wat Bedrag Wanneer

Rente en aflossing  € 250,00 (1,00% van de kredietlimiet) Maandelijks

Gedurende de volledige looptijd betaalt u voor dit doorlopend krediet € 32.996,08
U heeft gekozen voor het maandbedrag € 250,00. Dit maandbedrag is gelijk aan 1% van de kredietlimiet. Hoe lager 
het aflossingspercentage, hoe minder u per maand aflost. Ook de looptijd van uw Doorlopend Krediet is langer, 
waardoor de totale prijs van het krediet hoger is. De theoretische looptijd van uw Doorlopend Krediet vindt u in de 
bijlage. U kunt tussentijds altijd overstappen naar een hoger aflossingspercentage.

Uw rekeningnummer
In uw aanvraag heeft u geen rekeningnummer ingevuld. Wilt u hiervoor bijgevoegde machtiging invullen en naar ons 
opsturen. Let op: Het rekeningnummer moet hetzelfde zijn als het rekeningnummer waarop uw salaris wordt gestort.

Wanneer en hoe betaalt u?
Het bedrag van €  250,00 wordt elke maand van uw bankrekening afgeschreven. Dat doen wij achteraf op de 28e 
van de maand. U bent deze bedragen verschuldigd vanaf het moment dat het krediet aan u beschikbaar is gesteld. 
De eerste incasso vindt plaats op de 28e van de maand nadat het krediet aan u beschikbaar is gesteld. 

Mocht u wegens omstandigheden een betalingsachterstand oplopen, zullen wij rente in rekening brengen over de nog 
uitstaande betalingen. Dat rentepercentage is gelijk aan de rente van uw Doorlopend Krediet. 

5. Hoe neem ik geld op?
U kunt hier aangeven of u na activatie van dit Doorlopend Krediet direct een eerste opname wilt doen:
Opnamebedrag € _________
Om gedurende de looptijd van uw Doorlopend Krediet opnamen te doen, vult u het Opnameformulier Lenen in. Een 
opname dient minimaal € 100,- te zijn.  U vindt het formulier op nn.nl. 

6. Extra aflossen
Het is mogelijk om extra aflossingen te doen naast de maandelijkse verplichte aflossing. U kunt de extra aflossing 
overmaken naar rekeningnummer (IBAN) NL56INGB0652992633 t.n.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Vermeld bij 
de overboeking uw contractnummer 2000117937. De extra aflossing zal zichtbaar zijn op het laatste maandoverzicht 
in de maand na de aflossing. 

7. Waar vind ik de voorwaarden van dit product?
De 'Voorwaarden Doorlopend Krediet' zijn opgenomen in de e-mail bij deze offerte. In de voorwaarden leest u alle 
informatie en voorwaarden die op dit Doorlopend Krediet van toepassing zijn. 
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2. Ondertekening

Als u dit document ondertekent, gaat u een overeenkomst aan met Nationale-Nederlanden. De overeenkomst komt 
pas definitief tot stand als wij alle documenten die u nog moet opsturen, positief hebben beoordeeld. 

Door ondertekening verklaart u het volgende:
1. Ik heb voldoende informatie ontvangen om de aanbieding goed te kunnen beoordelen. 

2. De volgende documenten heb ik gezien en ik ga hiermee akkoord:
· Voorwaarden bij uw Doorlopend Krediet, versie augustus 2013
· Europese Standaardinformatie inzake Consumentenkrediet (ESIC), versie juli 2013

3. Ik ga ermee akkoord dat Nationale-Nederlanden mijn dienstverband mag verifiëren. 

De juiste gegevens zijn belangrijk
Om zeker te zijn dat wij een verantwoorde lening aan u verstrekken, hebben wij uw juiste financiële en 
persoonsgegevens nodig. U bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste gegevens bij de aanvraag.  
Als namelijk bij de beoordeling van de benodigde documenten blijkt dat u in de aanvraag onjuiste gegevens heeft 
ingevuld, kunnen wij het krediet niet aan u verstrekken.

Wat verder belangrijk is om te weten
1. Voor het gemak spreken wij in deze offerte alleen over Nationale-Nederlanden. Hiermee bedoelen wij Nationale-

Nederlanden Bank N.V.

2. Nationale-Nederlanden is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Kredietaanvragen 
worden vooraf getoetst bij het BKR. Gegevens van verstrekte kredieten worden verstrekt aan het BKR. BKR 
verwerkt deze gegevens in het centrale kredietinformatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van 
krediet- en betaalrisico’s voor kredietgevers en het voorkomen en beperken van overkreditering van kredietnemers, 
alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. 
Naast het aanmelden van deze kredietovereenkomst heeft Nationale-Nederlanden de verplichting op zich genomen 
een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan 
60 dagen te melden bij het BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag. 

3. Nationale-Nederlanden zal fraude, of een vermoeden van fraude, melden bij het Incidentenwaarschuwingssysteem 
financiële instellingen.

4. Om het Doorlopend Krediet te kunnen activeren, willen wij zeker zijn dat het opgegeven tegenrekeningnummer op 
uw naam staat. Hiervoor zullen wij u als laatste stap in het aanvraagproces vragen om 1 eurocent over te maken. 
Dit bedrag dient uitsluitend als controlemiddel en ontvangt u daarna weer terug. 

5. Als u deze offerte accepteert, doet u dit zonder advies van Nationale-Nederlanden. Nationale-Nederlanden heeft u 
geïnformeerd over het product maar dit is geen persoonlijk advies. Wilt u weten of deze lening geschikt is voor uw 
persoonlijke situatie? Neem dan contact op met uw financieel adviseur voor advies.
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Uw handtekening voor akkoord
Datum

___________________________

Let op: vergeet niet de machtiging in het volgende hoofdstuk te ondertekenen.

Onze handtekening voor akkoord
Datum Rotterdam, 13 oktober 2015

Erik Muetstege Monique Sueters-Versteegen

Directeur Bank Directeur Operations & Call

___________________________


