EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET
1. Identteit en contactgegevens van de kredietgever/ kredietbemiddelaar
Kredietgever
Adres
Webadres

Qander Consumer Finance BV handelend onder de naam Qander.
Larenweg 78-86 5234 KC ’s-Hertogenbosch
www.qander.nl

Kredietbemiddelaar
2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct
Soort krediet

Persoonlijke Lening (Niet-doorlopend geldkrediet)

Totale kredietbedrag
Bedoeld wordt het plafond of de som van alle bedragen die
op grond van een kredietovereenkomst beschikbaar
worden gesteld
Voorwaarden voor kredietopneming
Bedoeld worden het tjdstp en de wijze waarop u het geld
zal ontvangen

Na goedkeuring van de getekende overeenkomst door Qander wordt het bedrag
binnen enkele dagen overgemaakt op het door u opgegeven
bankrekeningnummer. Als u hebt aangegeven dat andere leningen met dit
krediet moeten worden afgelost, dan zorgt Qander voor de overboeking van de
restantschuld bedragen.

Duur van de kredietovereenkomst
Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde waarin de
termijnen worden toegerekend

maanden
U betaalt
per maand. Dit bedrag wordt via automatsche incasso van uw
IBAN afgeschreven.

Totaal door u te betalen bedrag
Bedoeld wordt het bedrag van het geleende kapitaal,
vermeerderd met de rente en eventuele kosten in verband
met uw krediet.
3. Kosten van het krediet

Dit bedrag is gebaseerd op tjdige betaling van de maandbedragen, zonder
vervroegde afossingen.

De debetrentevoet of, indien van toepassing, de
verschillende debetrentevoeten die van toepassing zijn op
de kredietovereenkomst.
Jaarlijks kostenpercentage (JKP).
Dit zijn de totale kosten uitgedrukt als jaarlijks percentage
van het totale kredietbedrag.
Aan de hand van het JKP kunt u verschillende aanbiedingen
onderling beter vergelijken.

% (vaste rente)
%
Dit percentage is gebaseerd op:

onmiddellijke opname van de totale kredietbedrag,

het vaste rentepercentage,

tjdige betaling van de maandbedragen,

geen extra afossingen.

Is het, met het oog op het verkrijgen van het krediet, in
voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden,
verplicht om:
 Een verzekering ter waarborging van het krediet, of
 Een andere nevendienst af te nemen



Nee



Nee

Indien de kosten van deze diensten bij de kredietgever niet
bekend zijn, worden zij niet in het JKP opgenomen
Met het krediet verband houdende kosten.

Zie hieronder.

Het aanhouden van een rekening is vereist voor boeking van
zowel betalingen als kredietopnemingen.

U hebt een betaalrekening bij een Nederlandse bank voor uitbetaling van het
kredietbedrag en de automatsche incasso van de maandelijkse
termijnbedragen.

Bedrag van de kosten voor het gebruik van een specifek
betaalmiddel (bijvoorbeeld een kredietkaart)

Niet van toepassing.

Voorwaarden waaronder de hierboven genoemde aan de
kredietovereenkomst verbonden kosten voor wijziging
vatbaar zijn.

Niet van toepassing.

Kosten in het geval van betalingsachterstand
Wanbetaling kan ernstge gevolgen voor u hebben
(bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en kredietverkrijging
bemoeilijken

Bij betalingsachterstand brengen wij een vertragingsvergoeding in rekening.
Deze vergoeding is maximaal het rentepercentage van de overeenkomst.
Is het rentepercentage nul? Dan brengt Qander de maximale wetelijke rente in
rekening.

4. Overige juridische aspecten die van belang zijn
Herroepingrecht
U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een
periode vanaf 14 kalenderdagen te herroepen
Vervroegde afossing
U heef te allen tjde het recht de kredietovereenkomst
volledig of gedeeltelijk vervroegd af te betalen.
Raadpleging van een gegevensbank
De kredietgever dient u onverwijld en zonder kosten in
kennis te stellen van het resultaat van een raadpleging van
een gegevensbestand, indien een kredietaanvraag op basis
van een dergelijke aanvraag is verworpen. Het voorgaande
is niet van toepassing indien het verstrekken van dergelijke
informate op grond van communautaire wetgeving
verboden is of indruist tegen de doelstellingen van de
openbare orde of de openbare veiligheid.
Recht om een ontwerpkredietovereenkomst te ontvangen
U hebt het recht om op verzoek een exemplaar van de
ontwerpkrediet overeenkomst te verkrijgen. Deze bepaling
is niet van toepassing indien de kredietgever van het
verzoek niet voornemens is de overeenkomst met u aan te
gaan
De periode gedurende welke de kredietgever door de
precontractuele informate is gebonden

Ja, dit recht hebt u.

Ja, u hebt altjd het recht om het krediet volledig of gedeeltelijk boetevrij af te
lossen.

Qander toetst uw kredietaanvraag bij Bureau Krediet Registrate (BKR) in Tiel.

Ja, u ontvangt kosteloos een ontwerpkredietovereenkomst.

De informate is geldig van

tot en met

.

5. Aanvullende gegevens in het geval van de verkoop of afstand van fnanciële diensten
a) betrefende de kredietgever
Registrate

Qander Consumer Finance BV, Larenweg 78-86, 5234 KC ’s-Hertogenbosch.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16082749. Qander is
een handelsnaam van LaSer Nederland.

Toezichthouder

Qander Consumer Finance BV is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
(Postbus 11723 1001 GS AMSTERDAM ) onder nummer 12011145.

b) betrefende de kredietovereenkomst

Uitoefening van het herroepingrecht

U hebt het recht om de kredietovereenkomst binnen 14 kalenderdagen na
afsluiten op te zeggen door een brief te sturen aan: Qander, Afdeling
klantenservice,
Postbus 3369, 5203 DJ ’s-Hertogenbosch.
Hebt u het kredietbedrag al opgenomen? Dan moet u het opgenomen bedrag
inclusief rente binnen 30 dagen terugbetalen. Anders worden kosten in rekening
gebracht.

De wetgeving die door de kredietgever wordt gebruikt als
grondslag voor de totstandbrenging van betrekkingen met Wet Financieel Toezicht, Burgerlijk Wetboek en Wet op het Consumentenkrediet.
u voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst.
Clausule inzake het op de kredietovereenkomst van
toepassing zijnde recht en/of de bevoegde rechter

Op de kredietovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Taalregeling

Informate en contractvoorwaarden worden verstrekt in het Nederlands. Als u een
overeenkomst met Qander sluit, dan communiceren wij tjdens de looptjd in het
Nederlands.

c) betrefende beroepsprocedures
Bent u niet tevreden? Neemt u dan eerst contact op met Qander. Meer informate
hierover vindt u op de website www.qander.nl.
Bestaan van en toegang tot buitengerechtelijke klachtenen beroepsprocedures

Als wij er samen niet uitkomen, kunt u uw klacht voorleggen aan:
Klachteninsttuut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257, 2509 AG, ’s-Gravenhage.
Telefoonnummer (070) 333 89 99, www.kifd.nl

