Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van:
Frisia Financieringen
Naam:
Onder de Toren 34
Adres:
8302 BV
Postcode:
088 777 23 33
Telefoon:

Plaats:
Email:

Emmeloord
info@frisia.nl

Overeenkomst Doorlopend Krediet
Contractnummer: 61154322
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)
ONDER de Toren
Naam:
Onder de Toren 34
Adres:

Geboortedatum:
8302 BV

Tweede kredietnemer (B2)
Naam:
Adres:

01-01-1980
Emmeloord

Geboortedatum:

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

De rente is 4,9%. 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)

4,9%. 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% 201800903-3.0
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Totaal te betalen bedrag

€ 31.975,69
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

ONDER de Toren

Emmeloord

61154322

DEFAM OVK DK 1% 20180903-3.0

Rekeningnummer (IBAN)

Bedrag
€ 25.000,00
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DEFAM Machtiging voor doorlopende SEPA-incasso
Contractnummer : 61154322

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
61154322

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:

De Toren
Onder de Toren
8302 BV
NLD

Voorletter(s):
Huisnummer:
Woonplaats:
IBAN:

ONDER
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. (v20180601) 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.
(v20180601) te hebben ontvangen, dat u op de hoogte bent van de inhoud en dat u akkoord gaat met de inhoud.
Er zijn twee exemplaren van deze overeenkomst.
Voor akkoord:

Plaats: Emmeloord
DEFAM B.V.

Datum: 17-09-2018
Kredietnemer B1

Kredietnemer B2

ONDER de Toren

DEFAM OVK DK 1% 20180903-3.0
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