Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van:
Nr7Finance B.V.
Naam:
Onder de Toren 34
Adres:
8302 BV
Postcode:
088 777 23 77
Telefoon:

Plaats:
Email:

Emmeloord
info@nr7finance.nl

Overeenkomst Doorlopend Krediet
Contractnummer: 60613743
Partijen
Dit is een overeenkomst tussen de kredietgever (“wij”) en de kredietnemer of – nemers (“u”)
Kredietgever/Incassant (“wij”)
DEFAM B.V.
Schoudermantel 2a
3981 AH BUNNIK

A.

B. Kredietnemer(s) (“u”)
Eerste kredietnemer (B1)
R Test
Naam:
Onder de Toren 34
Adres:

Geboortedatum:
8302 BV

01-01-1980
EMMELOORD

Tweede kredietnemer (B2)
P Test
Naam:
Onder de Toren 34
Adres:

Geboortedatum:
8302 BV

22-05-1967
EMMELOORD

1. Hieronder staan de afspraken over het Doorlopend Krediet (“krediet”)
€ 25.000,00
Het maximum kredietbedrag
Debetrentevoet

De rente is 4,7%. Dit is het rentepercentage op jaarbasis dat u moet betalen. De
rente is variabel. Deze kan dus veranderen.

Maandbedrag

Het maandbedrag is het bedrag dat u iedere maand minimaal moet betalen.
Het maandbedrag bestaat uit een deel aflossing en een deel rente (kredietvergoeding).
U betaalt als maandbedrag elke maand 1,0% van het tot dan toe hoogst opgenomen
saldo, met een minimum van € 250,00 per maand. Is uw openstaande saldo
lager dan het maandbedrag? Dan betaalt u een bedrag dat gelijk is aan het
openstaande saldo.
U geeft ons toestemming om de maandbedragen aan het einde van elke maand van uw
bankrekening te incasseren. Hiervoor tekent u een Machtiging voor doorlopende SEPAincasso.

Eerder terugbetalen

U mag altijd meer terugbetalen dan uw maandbedrag. Hier zijn geen kosten aan
verbonden.

Looptijd kredietovereenkomst

De kredietovereenkomst wordt voor onbepaalde duur aangegaan.

Overige kosten

Er zijn geen overige kosten. U betaalt alleen de rente.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

4,7%. Dit percentage is gelijk aan de debetrentevoet.

7803 R01P01

DEFAM B.V. Handelsregister Utrecht nr. 30081840, staat onder toezicht van de AFM en
beschikt over een vergunning (nr. 12012683) om Consumptief Krediet te mogen aanbieden.
T (030) 659 6600 I Rek.nr. (IBAN) NL83 ABNA 0243 2241 41 I btw-nr. NL005361928B01
DEFAM OVK DK 1% 20170217-3.0
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Totaal te betalen bedrag

€ 31.592,17
Dit bedrag is het maximum kredietbedrag plus de rente die u moet betalen. Het bedrag
is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 U neemt het hele kredietbedrag in één keer op.
 U betaalt in gelijke maandelijkse bedragen terug.
 U doet geen heropnames.
 U lost het krediet niet vervroegd af.
 De rente verandert niet.
Het bedrag wijzigt als één van de uitgangspunten verandert.

Bij het afsluiten van deze overeenkomst vragen wij u om een aantal documenten. Wij gaan deze overeenkomst met u aan
onder de opschortende voorwaarde dat wij deze documenten van u ontvangen en op basis van deze documenten de
kredietaanvraag accepteren. Indien wij op basis van de verstrekte documenten besluiten de kredietaanvraag niet te
accepteren, dan komt de overeenkomst niet tot stand.
2. Uitbetaling/Inlossingsspecificatie
In dit schema ziet u naar wie wij geld overmaken en om welke bedragen het gaat:
Naam begunstigde
Plaats
Omschrijving
Rekeningnummer (IBAN)
R Test
EMMELOORD
60613743

DEFAM OVK DK 1% 20170217-3.0

Bedrag
€ 25.000,00
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DEFAM Machtiging voor doorlopende SEPA-incasso
Contractnummer : 60613743

DEFAM Machtiging voor doorlopende SEPA-incasso
Gegevens incassant
Naam:
Adres:
Postcode, woonplaats:
Land:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

DEFAM B.V.
Postbus 178
3980 CD Bunnik
Nederland
NL19ZZZ300818400000
60613743

Door ondertekening van de overeenkomst geeft u toestemming aan:
a. DEFAM B.V. om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven;
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 gegevens
Naam:
Adres:
Postcode:
Land:

Test
Onder de Toren
8302 BV
NLD

Voorletter(s):
Huisnummer:
Woonplaats:
IBAN:

R
34
EMMELOORD

Minimaal twee dagen voordat wij een maandbedrag van uw rekening afschrijven, krijgt u hiervan een bericht.
Zorgt u ervoor dat u voldoende geld op uw rekening heeft staan. Als we het maandbedrag niet kunnen afschrijven,
proberen wij het binnen 30 dagen nog een keer. Dat heet een herincasso.

3. Deze informatie ontvangt u over het krediet
Voordat u deze overeenkomst aangaat, ontvangt u het formulier "Europese Standaardinformatie Inzake
Consumentenkrediet" (ESIC). U kunt zo een overwogen besluit nemen voor het sluiten van deze overeenkomst.
De Voorwaarden Doorlopend Krediet 1% DEFAM B.V. (v20170217) zijn van toepassing op deze overeenkomst.
Deze voorwaarden ontvangt u van ons als onderdeel van deze overeenkomst.
Door deze overeenkomst te ondertekenen, geeft u aan bovengenoemd ESIC, deze overeenkomst (waarvan ook onderdeel
de machtiging voor doorlopende SEPA-incasso) en de Voorwaarden Doorlopend Krediet 1% DEFAM B.V.
(v20170217) te hebben ontvangen, dat u op de hoogte bent van de inhoud en dat u akkoord gaat met de inhoud.
Voor akkoord
Er zijn twee exemplaren van deze overeenkomst. Wij en u ondertekenen beide exemplaren.
Plaats: EMMELOORD
Datum: 12-05-2017
DEFAM B.V.

DEFAM OVK DK 1% 20170217-3.0

Kredietnemer B1

Kredietnemer B2

R Test

P Test
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Voorwaarden Doorlopend Krediet 1% DEFAM B.V. (v20170217)
Herroepingsrecht
1.
U mag de kredietovereenkomst ontbinden binnen 14
kalenderdagen nadat u deze heeft ondertekend. Had
u op de dag van ondertekening niet alle relevante informatie?
Dan mag u ontbinden binnen 14 kalenderdagen nadat
u alle informatie heeft ontvangen.
2.

Dit doet u door ons een aangetekende brief te sturen
waarmee u ons informeert over de ontbinding.

3.

Heeft u al geld opgenomen van uw krediet? Dan moet
u dit bedrag plus de rente die op dat moment geldt aan
ons terugbetalen. U heeft daarvoor maximaal 30
dagen de tijd na de datum van uw brief zoals
aangegeven in artikel 2. De rente wordt berekend tot
het moment dat u het bedrag heeft terugbetaald.

Kredietnemers
4.
Ondertekent u deze overeenkomst met twee
personen? Dan geldt het volgende:
 U bent allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de
lening. Dit betekent dat u de verplichtingen die bij
de overeenkomst horen beiden moet nakomen.
 U mag allebei bedragen opnemen van het krediet.
Daarvoor heeft u geen toestemming nodig van de ander.

U krijgt dan een ingebrekestelling van ons met een
vervaldatum. Betaalt u niet, dan wordt de
vertragingsvergoeding berekend vanaf de vervaldatum tot de
dag waarop u het volledige bedrag heeft betaald over het
geheel opeisbaar gestelde saldo. De vertragingsvergoeding is
gelijk aan het Jaarlijks kostenpercentage (JKP).
Rekeningoverzicht
8.
U ontvangt elke maand een rekeningoverzicht. Hierop ziet u
onder andere:
 Het oude en het nieuwe saldo.
 Opnames die u heeft gedaan.
 De debetrente (kredietvergoeding) die wij in
rekening hebben gebracht.
 De theoretische looptijd.
Opnames/blokkade/herbeoordelen
9.
U kunt geld opnemen wanneer u wilt. U neemt minimaal
€ 100 en maximaal tot het maximum kredietbedrag op.
10.

Wij mogen een geldopname weigeren in de volgende
gevallen:
 U heeft de machtiging tot automatische incasso
ingetrokken.
 Het betalingsverloop geeft daartoe aanleiding.
Ook mogen wij een geldopname weigeren op
‘objectieve gronden’. Bijvoorbeeld als u het geleende
geld gebruikt voor criminele activiteiten of fraude. Of
als wij inschatten dat er een groot risico is dat u het
krediet niet kunt aflossen. Wij informeren u hierover
van te voren met een brief. Wanneer dit door een
acute situatie niet mogelijk is doen wij dit achteraf.

11.

Wij mogen tijdens de looptijd van de kredietovereenkomst
herbeoordelen of uw krediet nog past bij uw financiële
situatie. In dat geval:
 Stelt u de stukken beschikbaar die wij op dat moment
aan u vragen;
 Worden geldopnames gedurende de herbeoordeling
geweigerd, dit geldt ook voor de geldopname die de
aanleiding is voor de herbeoordeling;
 Kunnen wij naar aanleiding van de herbeoordeling
besluiten de geldopnamemogelijkheden van uw krediet
volledig te blokkeren. Wij informeren u hierover met een
brief.

Kredietvergoeding
5.
De kredietvergoeding die wij maandelijks bij u in
rekening brengen is gelijk aan het maandelijks te
betalen bedrag aan rente. De kredietvergoeding hangt
hierdoor af van de rente die op dat moment geldt voor
ons doorlopend krediet. De rente is variabel. Als wij
deze aanpassen, informeren wij u hier vooraf over.
Kredietbedrag/maandbedrag wijzigen
6.
Wij mogen:
a. het maximum kredietbedrag verlagen;
b. in overleg met u het maximum kredietbedrag
en/of het maandbedrag verhogen;
c. het maandbedrag verhogen als de rente stijgt en
de kredietvergoeding hierdoor hoger is dan het
maandbedrag;
d. het maandbedrag verhogen tot een maximum van 2%
van het maximum kredietbedrag in de volgende gevallen:

U heeft de machtiging tot automatische incasso
ingetrokken.

Het betalingsverloop geeft daartoe aanleiding.
Wij laten u dit dan schriftelijk weten.
Vertragingsvergoeding
7.
U moet aan ons de vertragingsvergoeding betalen
over alles dat wij opeisbaar van u te vorderen hebben
in deze gevallen:
 Eén of meer maandbedragen staan op de afgesproken
vervaldagen niet op onze rekening.
 Gehele opeising van het openstaande saldo door ons op
één van de gronden zoals genoemd in artikel 15 van
deze voorwaarden.
 U heeft het maximum kredietbedrag overschreden.
(Tenzij het om een incidentele door ons goedgekeurde
overschrijding ging als gevolg van een te hoge opname.)
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Aflossen
12.
U mag de hele lening of een deel ervan eerder aflossen. U
betaalt daarvoor geen extra kosten.
13.

Als de eerste kredietnemer (B1) 75 jaar is, moet het hele
krediet zijn afgelost en eindigt de kredietovereenkomst.
Daarom gelden vanaf het 65ste jaar van kredietnemer B1
andere afspraken:
 Uw maandbedrag wordt 1,5% van het hoogst
opgenomen saldo.
 Het maximum kredietbedrag wordt elke maand verlaagd
met 1/120ste deel van het maximum kredietbedrag op het
tijdstip van het bereiken van de 65-jarige leeftijd van
kredietnemer B1.
Op deze manier bouwt u het krediet af
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Opzeggen
14.
Wij en u mogen de overeenkomst altijd schriftelijk beëindigen:
 U heeft een opzegtermijn van één maand.
 Wij hebben een opzegtermijn van twee maanden.
Zodra de overeenkomst is opgezegd, kunt u geen geld
meer opnemen. De afspraken in de overeenkomst en
in deze voorwaarden blijven gelden totdat u het hele
krediet heeft afgelost.
15.

In bepaalde gevallen mogen wij de overeenkomst direct
opzeggen en het totale openstaande saldo opeisen. Wij
mogen dit doen als:
a. u een verschuldigde termijn na tenminste twee maanden
nog niet heeft betaald. Ook niet nadat wij u hebben
gevraagd te betalen en u in gebreke hebben gesteld;
b. u of uw medekredietnemer overlijdt en wij verwachten dat
de afspraken uit de overeenkomst niet worden
nagekomen;
c. u naar het buitenland bent verhuisd of van plan bent om
dit binnen enkele maanden te doen;
d. u failliet bent verklaard of als u in de schuldsanering
natuurlijke personen (WSNP) zit;
e. blijkt dat u ons bewust onjuiste informatie heeft gegeven
toen u de overeenkomst met ons aanging.

Persoonsgegevens en privacy
16.
Verhuist u? Laat ons dit dan uiterlijk binnen vijf dagen na de
verhuizing weten. Dat kan per post, per e-mail en via
MijnDEFAM.
17.

18.

Als u een overeenkomst aangaat, verwerken wij uw
persoonsgegevens in onze klantenadministratie. Daarbij
houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) en de Gedragscode verwerking persoonsgegevens
financiële instellingen. Wij geven de gegevens die wij van u
verzamelen in het kader van de overeenkomst alleen door
aan andere partijen als u daar toestemming voor hebt
gegeven, of als dat nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst die wij met u hebben, of als dat nodig is om
onze gerechtvaardigde belangen te behartigen (of die van
een derde - waaronder uw
kredietbemiddelaar -), of als wij daartoe op grond van
de wet of een gerechtelijke uitspraak verplicht zijn.

19.

Wij nemen deel aan het Protocol
Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële
Instellingen (PiFi). Wanneer u fraudeert of probeert te
frauderen, alleen of met anderen, zijn wij verplicht om
u, en de anderen, te registreren in het incidentenregister.

Klachtenregeling
20.
Mocht er volgens u iets misgaan met de uitvoering van uw
krediet of bent u niet tevreden over onze dienstverlening, laat
dit ons dan zo snel mogelijk weten. Indien u een klacht heeft,
stuur een brief of e- mail.
21.

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) via
www.kifid.nl of via telefoonnummer (070) 333 8999.

Overige voorwaarden
22.
Als wij deze voorwaarden aanpassen of aanvullen, dan laten
wij u dit weten. De nieuwe voorwaarden gaan in na 30 dagen
en zijn vanaf dat moment bindend. Als u niet akkoord gaat,
heeft u 30 dagen na onze eerste mededeling de tijd om ons
dit te laten weten. Wij mogen de overeenkomst dan opzeggen
zoals staat omschreven in artikel 14.
23.

Als u en wij het niet eens zijn over (de uitvoering van) deze
kredietovereenkomst, dan wordt het geschil voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter.

24.

Op de kredietovereenkomst is Nederlands recht van
toepassing.

Contactgegevens voor vragen/ontbinden of opzeggen/
klachten en verhuizen
DEFAM B.V.
Afdeling Klantenservice
Postbus 178
3980 CD Bunnik
Telefoon: (030) 659 6600
Email: info@defam.nl

Wij zijn aangesloten bij Stichting Bureau Krediet Registratie
(BKR). Wij zijn verplicht om de overeenkomst die wij met u
sluiten aan te melden bij BKR. Ook moeten wij een
betalingsachterstand van meer dan 60 dagen melden. BKR
verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet
Informatiesysteem (CKI). Zo kunnen deelnemers van BKR,
vooral andere kredietverstrekkers en banken, zien hoe uw
betaalgedrag is. Het doel hiervan is onder andere om kredieten betaalrisico's voor deze deelnemers te verkleinen en
overkreditering of problematische schuldsituaties van
kredietnemers te voorkomen.
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