
Overeenkomst Persoonlijke Lening
Acceptatienummer:      

Deze overeenkomst is via       in       (telefoon      ) aangevraagd. Controleer uw gegevens goed. Als alles in 
orde is, ondertekent u deze overeenkomst. In de Algemene Voorwaarden vindt u een lijst met definities van in deze 
overeenkomst gebruikte begrippen. De contactpersoon van       legt u uit hoe het verder gaat.

Onze gegevens
Naam: Qander Consumer Finance BV
Adres: Larenweg 78-86

5234 KC 's-Hertogenbosch
Hierna ook wel Qander of Kredietgever te noemen.

Uw gegevens
Naam:      
Geboortedatum:      
Adres:      ,      ,      
E-mailadres:      
IBAN:       
Naam partner:      
Geboortedatum partner      
Hierna samen als ieder apart Kredietnemer te noemen.

De Persoonlijke Lening
U hebt gekozen voor een Persoonlijke Lening. Dit is een lening met een vaste kredietlimiet en vaste looptijd. U 
betaalt maandelijks een vast bedrag dat bestaat uit rente en aflossing.  Het rentepercentage blijft de hele looptijd 
gelijk. U kunt uw Persoonlijke Lening altijd volledig of gedeeltelijk boetevrij aflossen.
 Kredietlimiet:       (Zegge:      )
 Rente:       %
 Jaarlijkse kostenpercentage:       %
 Totaal te betalen bedrag inclusief kredietvergoeding:      .
 Looptijd:       maanden
 Maandbedrag:       

Door ondertekening van dit document verklaart u het volgende:
 Ik heb de juiste gegevens bij aanvraag van deze overeenkomst ingevuld. 
 Ik ga akkoord met toetsing en registratie van mijn kredietaanvraag bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.
 Ik geef Qander tot wederopzegging een doorlopende SEPA machtiging om rond de 1e van iedere maand het 

Maandbedrag automatisch af te schrijven van bovengenoemde bankrekening (IBAN).  Het  machtigingsformulier 
met nummer       maakt  onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst.

 Ik heb de Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet ontvangen.
 Ik heb de Algemene Voorwaarden Qander Consumer Finance BV – Niet-Doorlopend krediet (versie april 2016) 

gezien en ik ga hiermee akkoord. Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van deze 
overeenkomst.

Deze overeenkomst is pas definitief als u alle documenten hebt opgestuurd en Qander alle documenten heeft 
beoordeeld en goedgekeurd.

Handtekening
Datum:      
Handtekening Kredietnemer 1 Handtekening Kredietnemer 2

           

Door Qander in te vullen. Plaats: ’s-Hertogenbosch Datum: 
Akkoord: Klantnummer: |__|__|__|__|. |__|__|__|__|. |__|__|__|__|. |__|__|__|__|


