
 
hierna "u" genoemd.
 
Wij en u spreken het volgende af:
 
U verklaart hierbij de informatie en documentatie naar waarheid te hebben ingevuld en verstrekt.
 
Bemiddelaar: Deze Persoonlijke Lening is tot stand gekomen door bemiddeling door: 

 
Om u goed van dienst te kunnen zijn, houden wij deze bemiddelaar gedurende de looptijd van de Persoonlijke
Lening op de hoogte van (een eventuele wijziging in) de Persoonlijke Lening en uw persoonlijke situatie.
 

Partijen:

BNP Paribas Personal Finance B.V., Marten Meesweg 97, 3068 AV Rotterdam, geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 33235784, hierna "wij" genoemd, en

Leningnemer 1
Naam: M. de Tester
Adres: Straat 3
Postcode: 9946PM
Woonplaats: Emmeloord
Geboortedatum: 01-11-1981
Telefoonnummer: +31688998899
E-mail: t.heeringa@yourcontact.nl

Naam: Nr7Finance B.V.
Adres: Onder de Toren 34
Postcode: 8302BV
Plaats: Emmeloord
Vergunning nummer AFM: 12020777
Telefoon: +31887772377
E-mail: info@nr7finance.nl

Uw Persoonlijke Lening
Soort lening: Aflopende lening
Leningbedrag: € 25.000,00
Contractnummer: 4069147
Leendoel: Woningverbetering
Uw bankrekening: Hiervoor gebruiken wij de bankrekening waarmee u de Sepa Machtiging

ondertekent. Dit is de bankrekening waarop u het leningbedrag krijgt (tenzij wij
de lening op uw verzoek aan derden betalen) en waar wij de maandbedragen
van incasseren.

Debetrentevoet: 5,30%. Dit is het rentepercentage op jaarbasis, dat u moet betalen. Dit verandert
tijdens de looptijd van de lening niet. Er zijn geen overige kosten.

Maandbedrag: € 267,31. Het maandbedrag is het bedrag dat u iedere maand minimaal moet
betalen. Het bestaat uit een deel aflossing en een deel rente. Het maandbedrag
kan wijzigen tijdens de looptijd van lening, bijvoorbeeld wanneer u een extra
aflossing doet.

Jaarlijks kostenpercentage: 5,30%. Het jaarlijks kostenpercentage laat zien wat de totale kosten per jaar zijn
van uw lening.

Looptijd overeenkomst: 120 maanden
Totaal te betalen bedrag: € 32.077,20 over de hele looptijd van de lening

Leningovereenkomst



Noodzakelijke documenten / cliëntenonderzoek: Deze overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende
voorwaarden. Dat betekent dat de overeenkomst niet meteen werking heeft, maar pas vanaf het moment dat u een
aantal documenten aan ons heeft verstrekt en cliëntenonderzoek hebt doorlopen en wij op basis daarvan de
leningaanvraag accepteren. Als wij besluiten de leningaanvraag niet te accepteren, dan komt deze overeenkomst
dus niet tot stand.
 
Wij vragen u de documenten zoals opgesomd in de bijlage aan te leveren. Als wij nog niet voldoende duidelijkheid
hebben, kunnen wij aanvullende stukken bij u opvragen.
 
Controle bankrekeningnummer: Voordat wij uw persoonlijke lening activeren, willen wij er zeker van zijn dat het
opgegeven rekeningnummer op uw naam staat. Ondertekent u deze offerte digitaal? Dan vragen wij u om 1
eurocent aan ons over te maken via iDeal. Deze betaling is voor ons een controle middel, zodat wij zeker weten dat
uw persoonlijke lening uitbetaald kan worden.
 
Ingangsdatum: Deze overeenkomst gaat in wanneer wij de leningaanvraag hebben geaccepteerd en het
leningbedrag hebben uitbetaald.
 
Uitbetaling in delen: Na acceptatie van de leningaanvraag, ontvangt u het bedrag dat u leent in één keer op de
door u aangegeven bankrekening. Heeft u ons gevraagd om andere lening(en) bij ons of bij een andere instelling af
te lossen? Heeft u ons gevraagd geld uit te betalen aan een derde partij? Dan zorgen wij hiervoor. In dit schema ziet
u welke leningen worden afgelost en of er geld wordt overgemaakt naar een derde partij. Als er niets is ingevuld
maken we het hele bedrag in één keer aan u over. 

 

Uw Persoonlijke Lening
Automatische incasso: Wij incasseren het maandbedrag elke maand op de 28e dag van de maand.

Hiervoor tekent u de Machtiging Doorlopende SEPA Incasso, die is bijgevoegd.
De eerste incasso vindt plaats in de maand na de maand waarin het
leningbedrag aan u is overgemaakt. U mag één keer per jaar de incassodatum
wijzigen om deze beter op uw persoonlijke situatie te laten aansluiten.

Extra aflossingen of eerder
terugbetalen:

U mag altijd, zonder kosten, extra aflossingen doen of de hele lening in één keer
terugbetalen. Na een extra aflossing heeft u een keuze tussen het verkorten van
de looptijd van uw lening of het verlagen van uw maandbedrag. Als u geen
keuze maakt houden we uw maandbedrag gelijk en wordt de looptijd verkort.

Verhoging maandbedrag: U mag tijdens de looptijd uw maandbedrag (tijdelijk) verhogen. Deze verhoging
moet dan wel voor minimaal 6 maanden zijn. Daarna kunt u als u dat wilt, uw
maandbedrag weer verlagen. Hierbij geldt wel dat de looptijd van de lening nooit
langer kan worden dan de hierboven genoemde oorspronkelijke looptijd. Ook
hier zijn geen kosten aan verbonden.

Begunstigde Soort lening Oorspronkelijk leenbedrag
N.v.t.

Begunstigde Rekeningnummer Bedrag
N.v.t.

Leningovereenkomst
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Geldigheid van dit aanbod: Dit aanbod is geldig tot twee weken na de datum van uitbrengen.
 
Voorwaarden: Op deze Persoonlijke Lening zijn de Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening versie 1 oktober
2017 van toepassing. Deze zijn als bijlage meegestuurd met dit aanbod.
 
U verklaart dat: 

De gegevens die u of de bemiddelaar aan ons heeft gegeven voor het opstellen van deze overeenkomst juist
zijn
U weet dat u een lening afsluit en deze moet terugbetalen;
U op dit moment niet ook ergens anders een lening aanvraagt;
U de maandbedragen kunt betalen en steeds voor voldoende saldo op uw bankrekening zult zorgen wanneer
wij de maandbedragen incasseren;
Wij geen aansprakelijkheid dan wel verantwoordelijkheid dragen en/of nemen ten aanzien van het doel waartoe
u de financiering aanwendt en/of geleverde dienst door de verkopende partij;
U akkoord bent met het doorgeven van (wijzigingen in) de gegevens over deze Persoonlijke Lening en uw
persoonlijke situatie aan de bemiddelaar via welke deze overeenkomst tot stand is gekomen;
U het formulier "Europese Standaardinformatie Inzake Consumentenkrediet” hebt gekregen en gelezen;
U de gevraagde documenten binnen twee weken na datum uitbrengen van dit aanbod zult toesturen;
U de Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening versie 1 oktober 2017 heeft ontvangen en gelezen en dat u
op de hoogte bent van en akkoord gaat met de inhoud.

 

 
BNP Paribas Personal Finance B.V. 

 
Reinier van Fulpen 
Algemeen Directeur
 

Plaats: Emmeloord Datum: 4 juni 2019

100% Digitaal: Bij BNP Paribas Personal Finance kunt u gebruikmaken van digitaal ondertekenen. Dat is snel,
veilig en efficiënt. U ontvangt bij deze overeenkomst een e-mail met links die u nodig heeft voor het digitaal
ondertekenen. Deze links zijn 2 weken geldig.

Meer informatie over het digitaal ondertekenen vindt u op onze website.

Handtekening M. de Tester

{{Signer1}}

Leningovereenkomst



Persoonlijke lening
Contractnummer: 4069147

1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in krediet

Aanbieder van krediet BNP Paribas Personal Finance B.V.
Adres Marten Meesweg 97, 3068 AV Rotterdam
Telefoonnummer 088 655 61 60
E-mailadres klantenservice@mijnlening.bnpparibas-pf.nl
Webadres www.bnpparibas-pf.nl

Bemiddelaar in krediet Nr7Finance B.V.
Adres Onder de Toren 34, 8302BV Emmeloord
Telefoonnummer +31887772377
E-mailadres info@nr7finance.nl
Webadres www.nr7finance.nl

2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct

Het soort krediet Persoonlijke lening. Een persoonlijke lening is een
aflopend krediet met een vaste rente. U betaalt
tijdens de looptijd maandelijks een vast bedrag voor
rente en aflossing.

Het totale kredietbedrag
Bedoeld wordt het plafond of de som van alle bedragen
die op grond van een kredietovereenkomst beschikbaar
worden gesteld.

€ 25.000,00

De voorwaarden voor kredietopneming
Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop u het geld
zal ontvangen.

Na acceptatie van de kredietaanvraag maken wij
het kredietbedrag aan u over. De aanvraag wordt
geaccepteerd als:

wij een exemplaar van de leningovereenkomst
met uw handtekening hebben ontvangen,

●

wij alle bij u opgevraagde documenten hebben
goedgekeurd en

●

u het cliëntenonderzoek succesvol hebt
doorlopen.

●

De duur van de kredietovereenkomst De kredietovereenkomst heeft een looptijd van 120
maanden

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

U betaalt gedurende 120 maanden een vast
maandbedrag van € 267,31. Wij schrijven dit
bedrag steeds af van de door u gekozen dag van
uw rekening.

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.

€ 32.077,20. Dit is het totaal van het kredietbedrag
en de rente over de hele looptijd. U betaalt geen
aanvullende kosten.

Europese Standaardinformatie
Inzake Consumptief krediet



3. Kosten van het krediet

De debetrentevoet die van toepassing is op de
kredietovereenkomst

5,30%. (effectief op jaarbasis). Deze rente blijft de
hele looptijd gelijk.

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.

5,30%. Er zijn geen aanvullende kosten. We gaan
er vanuit dat u alle maandbedragen op tijd betaalt.
Het JKP is dan gelijk aan de effectieve rente op
jaarbasis.

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 af
te nemen, of

● Nee

een andere overeenkomst voor nevendiensten te
sluiten?

●

Indien de kosten van deze diensten de aanbieder van
krediet niet bekend zijn, worden zij niet in het JKP
opgenomen.

Nee

Met het krediet verbonden kosten Wij rekenen geen aanvullende kosten voor de
lening. U betaalt alleen rente (en aflossing).

Het aanhouden van een of meer rekeningen is
vereist voor de boeking van zowel betalingen als
kredietopnemingen

U moet een Nederlandse bankrekening hebben.
Van uw bankrekening incasseren wij de
maandbedragen.

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

Als u meer dan twee (2) maanden achterstand
heeft, sturen wij u een ingebrekestelling. In deze
ingebrekestelling wordt een termijn genoemd
waarbinnen u de achterstallige betaling(-en) alsnog
moet betalen. Betaalt u die ook niet, dan wordt de
lening door ons uit handen gegeven aan een
incassobureau, tenzij wij met u een andere afspraak
maken.

Europese Standaardinformatie
Inzake Consumptief krediet



4. Overige juridische aspecten die van belang zijn

Herroepingsrecht
U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een
periode van 14 kalenderdagen te herroepen.

Ja

Vervroegde aflossing U hebt te allen tijde het recht het krediet volledig of
gedeeltelijk vervroegd af te betalen. Wij rekenen
daarvoor geen kosten.

Raadpleging van een gegevensbank
De aanbieder van krediet 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 raadpleging
is verworpen. Het voorgaande is niet van toepassing
indien het verstrekken van dergelijke informatie op grond
van communautaire wetgeving verboden is of indruist
tegen de doelstellingen van de openbare orde of de
openbare veiligheid.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Bureau Krediet
Registratie (BKR). Als u een lening bij ons
aanvraagt, raadplegen wij het Centraal Krediet
Informatiesysteem van BKR. Als we uw aanvraag
op basis van deze toetsing niet accepteren,
informeren we u hierover.

Recht om een ontwerpkredietovereenkomst te
ontvangen
U hebt het recht om op verzoek kosteloos een exemplaar
van de ontwerpkredietovereenkomst te verkrijgen. Deze
bepaling is niet van toepassing indien de aanbieder van
krediet ten tijde van het verzoek niet voornemens is de
overeenkomst met u aan te gaan.

De ontwerp kredietovereenkomst ofwel
leningovereenkomst heeft u samen met de
Europese Standaardinformatie Inzake Consumptief
Krediet ontvangen.

De periode gedurende welke de aanbieder van
krediet door de precontractuele informatie is
gebonden.

Deze informatie is geldig tot en met 18-06-2019

5. Aanvullende gegevens
a) betreffende de aanbieder van krediet

Registratie BNP Paribas Personal Finance B.V. is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder het nummer 33235784 en
staat opgenomen in het register van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) onder het nummer
12015032.

De toezichthoudende autoriteit De overheid houdt in Nederland toezicht op
aanbieders van leningen. Bijvoorbeeld op de hoogte
van de tarieven en de verstrekking van juiste
informatie. BNP Paribas Personal Finance B.V. valt
onder het toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM). Meer informatie en
contactgegevens vindt u op www.afm.nl.

Europese Standaardinformatie
Inzake Consumptief krediet



5. Aanvullende gegevens
b) betreffende de kredietovereenkomst

Uitoefening van het herroepingsrecht U mag de Persoonlijke Lening binnen 14
kalenderdagen na het afsluiten van de
overeenkomst zonder kosten schriftelijk ontbinden.
Dit wordt het ‘herroepingsrecht’ genoemd. U moet
het verstrekte krediet dan binnen 30 dagen
terugbetalen. Betaalt u niet binnen 30 dagen terug,
dan brengen wij de wettelijke rente in rekening.

De schriftelijke mededeling kunt u sturen naar BNP
Paribas Personal Finance B.V.,
Antwoordnummer 748, 3800 VB AMERSFOORT.

Als u geen gebruik maakt van het herroepingsrecht
dan moet u alle verplichtingen uit de overeenkomst
volledig nakomen.

De wetgeving die door de aanbieder van krediet
wordt gebruikt als grondslag voor de
totstandbrenging van betrekkingen met u
voorafgaand aan het sluiten van de
kredietovereenkomst

De Nederlandse wetgeving, waaronder het
Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het
financieel toezicht (Wft).

Clausule inzake het op de kredietovereenkomst van
toepassing zijnde recht en/of de bevoegde rechter

Op de overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.

Taalregeling Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt
in het Nederlands. Gedurende de duur van de
kredietovereenkomst zullen wij ook in het
Nederlands met u communiceren.

c) betreffende beroepsprocedures

Bestaan van en toegang tot buitengerechtelijke
klachten- en beroepsprocedures

Heeft u een klacht? Dan kunt u contact met ons
opnemen via
klantenservice@mijnlening.bnpparibas-pf.nl of via
onze website www.bnpparibas-pf.nl. We horen
graag uw mening. Wij werken volgens een interne
klachtenprocedure en zijn aangesloten bij het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(www.kifid.nl).

Als een klacht naar uw mening niet netjes is
opgelost dan heeft U de mogelijkheid om een
klachtenprocedure starten bij KiFiD. U kunt ook
naar de burgerlijke rechter gaan. Meer informatie
over het starten van een gerechtelijke procedure
kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Europese Standaardinformatie
Inzake Consumptief krediet
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Bij uw persoonlijke lening horen voorwaarden. Hierin leest u wat wij van u verwachten en wat u van ons
mag verwachten.
 

Persoonlijke Lening 
Een Persoonlijke Lening is een aflopende lening voor particulieren.
In de overeenkomst van de Persoonlijke Lening staat wie de leningnemer is. Als er 2 leningnemers zijn dan
zijn zij allebei volledig aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst. Ook machtigen zij elkaar
om wijzigingen in de overeenkomst door te kunnen voeren.
U ontvangt het bedrag dat u leent in één keer op de door u aangegeven bankrekening. Heeft u ons
gevraagd om andere lening(en) bij ons of bij een andere instelling in te lossen? Dan zorgen wij hiervoor.
Het bedrag dat overblijft, ontvangt u vervolgens op uw bankrekening.
U moet het bedrag van de lening gebruiken voor het doel waar u het voor heeft aangevraagd. In sommige
gevallen moet u dat kunnen aantonen, als wij daarom vragen. Als u de lening toch gebruikt voor een ander
doel dan waarvoor u het heeft aangevraagd, dan hebben wij het recht om de lening op te eisen en moet u
de volledige lening direct terugbetalen.
U mag de lening niet gebruiken voor illegale doelen die strafbaar zijn in Nederland, zoals bijvoorbeeld het
financieren van terrorisme, witwaspraktijken, mensenhandel of drugshandel. Ook mag u de lening niet
gebruiken voor andere doelen, zoals de aankoop van wapens, prostitutie, gokken, piramidespelen of
financieren van sektes. Als u de lening toch gebruikt voor een van de genoemde doelen, dan hebben wij
het recht om de lening op te eisen en moet u de volledige lening direct terugbetalen.
U dient een geldig e-mailadres en toegang tot internet te hebben. Dit heeft u nodig om de overeenkomst te
kunnen ondertekenen en toegang tot onze online omgeving (portal) te krijgen. Daar kunt u uw lening volgen
en wijzigingen doorvoeren. Ook gebruiken wij uw email als belangrijkste methode om berichten aan u te
kunnen sturen.
Uw mobiele telefoonnummer wordt, in combinatie met uw email-adres, gebruikt om u te identificeren bij het
aanmelden voor de online omgeving (Mijn BNP Lening).

 
Rente 

U betaalt iedere maand hetzelfde maandbedrag. Dit bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. U
vindt het maandbedrag dat maandelijks wordt afgeschreven in de overeenkomst.
U betaalt rente over de uitstaande restschuld.
Het rentepercentage is op jaarbasis en blijft hetzelfde tijdens de looptijd van de lening.
Met het maandbedrag wordt eerst de rente van die maand betaald en daarna de aflossing op de
openstaande schuld. Hierdoor is uw lening op de afgesproken einddatum volledig terugbetaald.
De hoogte van de rente wordt onder andere bepaald door het risico dat u de lening niet kunt terugbetalen.
Hierbij wordt gekeken naar verschillende zaken, een verdere uitleg hiervan kunt u lezen op onze website
www.bnpparibas-pf.nl.
Gebruikt u de lening voor aankoop, onderhoud of verbouwing van uw eigen woning? Dan is onder bepaalde
voorwaarden de rente aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.
Neem om het zeker te weten contact op met een (belasting-)adviseur of de belastingdienst.

 
Jaarlijks kostenpercentage 
Bij het vaststellen van het jaarlijks kostenpercentage en het totaal te betalen bedrag van de lening is uitgegaan
van de volgende punten: 

de lening heeft de looptijd zoals afgesproken
alle betalingen worden op tijd betaald
er wordt niet extra afgelost op de lening
de maandbedragen blijven gedurende de looptijd gelijk

Het jaarlijks kostenpercentage is hierdoor gelijk aan de rente.

 

Algemene Voorwaarden Persoonlijke Lening van BNP Paribas Personal Finance B.V.

Algemene Voorwaarden
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Maandelijkse afschrijving en extra terugbetalingen 
Voor de betaling van de maandbedragen machtigt u ons om deze van uw bankrekening af te schrijven.
Hiervoor tekent u de machtiging voor doorlopende SEPA-incasso.
Wij incasseren het maandbedrag elke maand op de door u gekozen dag van de maand. De eerste
incasso vindt plaats: 

Als u kiest voor een incassodatum op dezelfde dag of later in de maand dan de dag dat het
leningbedrag aan u is overgemaakt, dan vindt de eerste incasso plaats in de eerstvolgende maand na
dat het leningbedrag aan u is overgemaakt.
Als u kiest voor een incassodatum die eerder in de maand valt dan de dag dat het leningbedrag aan u
is overgemaakt, dan vindt de eerste incasso plaats in de tweede maand nadat het leningbedrag aan u
is overgemaakt.

 
Omdat de eerste incasso over een langere periode dan een (1) maand gaat, is deze eenmalig hoger dan
de vooraf afgesproken maandtermijn.
U mag één keer per jaar de incassodatum wijzigen, om deze beter op uw persoonlijke situatie te laten
aansluiten.
De bedragen die u heeft afgelost kunt u niet weer opnieuw opnemen.
U mag altijd meer terugbetalen dan uw maandbedrag. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Loopt u achter met de betaling van uw maandbedrag? Dan zien wij uw extra betaling als een betaling van
de achterstand.
Doet u een extra betaling en heeft u geen achterstand? Dan zien wij deze als extra aflossing. Na een
extra aflossing heeft u een keuze tussen het verkorten van de looptijd van uw lening of het verlagen van
uw maandbedrag. Neem hiervoor contact met ons op. Als u geen keuze doorgeeft, houden we uw
maandbedrag gelijk en wordt dus de looptijd verkort.
U kunt uw maandbedrag ook verhogen, waardoor de looptijd van uw lening korter wordt. Deze verhoging
geldt dan wel voor minimaal zes (6) maanden. Daarna kunt u uw maandbedrag eventueel weer verlagen.
De looptijd van uw lening mag nooit langer worden dan de oorspronkelijk afgesproken looptijd.
U mag altijd een overzicht van alle betalingen van uw lening vragen. Wij zullen u die kosteloos toesturen,
ook kunt u ze vinden op de online omgeving (Mijn BNP Lening).

 
Opnieuw toetsen van de lening 

Als u of wij het nodig vinden, kunnen wij gedurende de looptijd opnieuw toetsen of de lening nog bij u
past. U moet daaraan meewerken door de informatie te geven die wij daarvoor van u nodig hebben.
Wij zijn niet verplicht om te toetsen of de lening nog bij u past. U kunt daar wel bij ons of bij de
bemiddelaar via wie u de overeenkomst heeft gesloten om vragen.

 
Betalingsachterstand 

U bent verplicht elke maand voor voldoende saldo op uw bankrekening te zorgen, zodat wij de
maandbedragen kunnen afschrijven.
Indien u achterloopt met betalen van de maandbedragen, dan bent u verplicht om contact met ons op te
nemen om de mogelijkheden van terugbetaling te bespreken.
Als u meer dan twee (2) maanden achterstand heeft, sturen wij u een ingebrekestelling. In deze
ingebrekestelling wordt een termijn genoemd waarbinnen u de achterstallige betaling(-en) alsnog moet
betalen. Betaalt u die ook niet, dan wordt de lening door ons uit handen gegeven aan een incassobureau,
tenzij wij met u een andere afspraak maken.

 

Algemene Voorwaarden



7.
a.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

b.
c.

8.
a.

b.
c.
d.

e.

I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

9.
a.

b.

c.
d.

I.
II.

III.

10.
a.

I.
II.

b.

Wijzigingen 
Veranderingen in uw persoonlijke situatie moeten meteen aan ons worden doorgegeven. U kunt
wijzigingen ook doorgeven aan de bemiddelaar via wie u de lening heeft gesloten. Dit is belangrijk voor de
uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en voor onze dienstverlening aan u. U stelt ons op de hoogte
van een wijziging in uw inkomens- of gezinssituatie, zowel de leuke als de vervelende. Denkt u
bijvoorbeeld aan de volgende situaties: 

U verhuist;
U krijgt een kind;
U krijgt een andere baan of u raakt werkloos;
U gaat samenwonen, trouwen of scheiden;
Uw vermogen komt onder bewind of u komt onder curatele te staan;
U komt in een schuldsaneringsregeling, krijgt (voorlopige) surseance van betaling of gaat failliet, of u
kunt om een andere reden niet zelf alle rechtshandelingen (onaantastbaar) verrichten.

Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op bijvoorbeeld de hoogte van het maandbedrag, dat u betaalt.
Tijdens de looptijd van de lening houden wij de bemiddelaar ook op de hoogte van wijzigingen die u ons
doorgeeft over uw persoonlijke situatie en over wijzigingen in de persoonlijke lening.

 
Beëindiging 

U mag de Persoonlijke Lening binnen veertien (14) kalenderdagen na het afsluiten van de overeenkomst
zonder kosten schriftelijk (via de bemiddelaar) ontbinden. De eventuele uitstaande schuld moet u dan
binnen 30 dagen terugbetalen. Dit wordt het ‘herroepingsrecht’ genoemd.
U kunt ook uw Persoonlijke Lening zonder kosten eerder aflossen en opzeggen.
De overeenkomst wordt automatisch beëindigd, als u de uitstaande schuld heeft afgelost.
Wij mogen de overeenkomst altijd beëindigen met een opzegtermijn van twee (2) maanden, mits daar een
gegronde reden voor is.
In de volgende gevallen mogen wij meteen de uitstaande schuld terugvorderen en de
overeenkomstovereenkomst beëindigen: 

als u een betalingsachterstand van twee (2) maanden of meer heeft en ondanks ons verzoek niet
betaalt;
als u failliet wordt verklaard of in de wettelijke schuldsanering terechtkomt;
als u in het buitenland bent gaan wonen of dat binnen een (1) maand gaat doen;
als u de lening voor een niet toegestaan doel blijkt te hebben gebruikt (zie punt 1.e);
wanneer u overlijdt en wij reden hebben om aan te nemen dat uw erfgenamen de eventuele
verplichtingen niet zullen nakomen, tenzij de lening wordt kwijtgescholden (zie punt 9);
als u niet (voldoende) meewerkt aan onze verzoeken om te voldoen aan onze wettelijke
verplichtingen;
als u onjuiste informatie heeft doorgegeven bij de aanvraag van de lening.

 
Wat gebeurt er als één van de contractanten overlijdt? 

Wanneer een van de leningnemers overlijdt, moet dit zo spoedig mogelijk (binnen drie (3) maanden na
het overlijden) schriftelijk aan ons worden doorgegeven, bijvoorbeeld door een familielid.
Van de uitstaande schuld op het moment van overlijden hoeft een bedrag van maximaal EUR 25.000,-
niet terugbetaald te worden als de leningnemer op de dag van overlijden nog geen 71 jaar is en het
overlijden minimaal zes (6) maanden na de ingangsdatum van de lening contractdatum is.
Eventuele openstaande maandbedragen of betalingsachterstanden moeten wel altijd worden voldaan.
De uitstaande schuld moet wel terugbetaald worden als: 

het overlijden niet binnen drie (3) maanden aan ons is gemeld met een akte van overlijden;
over de eerste of tweede leningnemer onjuiste informatie is doorgegeven bij de aanvraag van de
lening;
als blijkt dat het overlijden het gevolg is van zelfmoord.

 
Informatie over u 

Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteit te controleren. Als wij daarom vragen geeft u ons onder meer de
volgende informatie: 

voor- en achternamen, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats en burgerservicenummer.
burgerlijke staat.

U moet meewerken aan de controle van uw identiteit door ons een geldig identiteitsbewijs te laten zien
dat wij hiervoor geschikt vinden, zoals een paspoort of identiteitsbewijs.
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Wij mogen informatie registreren en bewaren. Soms zijn wij daartoe zelfs verplicht. Ook mogen wij van
de documenten waaruit deze informatie blijkt, bijvoorbeeld een paspoort, een kopie maken voor onze
administratie.
U moet wijzigingen in uw persoonsgegevens meteen aan ons doorgeven, ook als u bijvoorbeeld ziet dat
er een fout in zit. Wij zullen uitgaan van de gegevens zoals wij die kennen, dus u moet het zelf aantonen
als dat verkeerd is.
Wij mogen persoonsgegevens van u verwerken. Verwerken van persoonsgegevens betekent onder
meer verzamelen, bewaren en gebruiken hiervan. Als wij met andere rechtspersonen een groep vormen,
mogen de gegevens worden uitgewisseld en verwerkt binnen deze groep.
Wij mogen persoonsgegevens ook uitwisselen met anderen die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering
of de uitvoering van onze dienstverlening. Denkt u bijvoorbeeld aan de bemiddelaar via welke de
overeenkomst tot stand is gekomen, bedrijven die wij inschakelen om onze systemen te laten
functioneren of bij het uitvoeren van het betalingsverkeer.
Wij houden ons hierbij aan de geldende privacyregelgeving en aan geldende wet- en regelgeving en
gedragscodes.
Op het gebruiken van informatie over u houden wij ons aan het privacybeleid van BNP Paribas Personal
Finance B.V. Deze kunt u vinden op onze website www.bnpparibas-pf.nl.

 
Verrekening 
Wij mogen steeds alle vorderingen die wij op u hebben verrekenen met alle vorderingen die u op ons heeft.
Als wij verrekenen, betekent dit dat wij onze vordering op u ‘wegstrepen’ tegen een gelijk bedrag van uw
vordering op ons.
 
Inschakeling derden 
Wij mogen voor onze dienstverlening gebruik maken van andere organisaties en werkzaamheden
(gedeeltelijk) uitbesteden. Wij nemen daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht.
 
Overdracht rechten en verplichtingen 

Wij mogen de rechten en plichten van de overeenkomst overdragen aan een andere partij. Deze partij
zullen wij zorgvuldig uitkiezen.
Wij kunnen onze onderneming (deels) overdragen aan een ander. Wij kunnen daarmee ook de rechten
en plichten van u en van ons uit deze overeenkomst overdragen. U geeft nu alvast uw medewerking
hieraan. Deze overdracht van de overeenkomst met u noemen wij ook wel contractsoverneming.
Uiteraard krijgt u van zo’n contractsoverneming bericht.

 
Bureau Krediet Registratie 

Wij zijn aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel, in het kort 'BKR'. Na uitbetaling melden wij
de lening bij het BKR. Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat u niet een te hoge lening krijgt. En om lening-
en betaalrisico's voor andere bedrijven te beperken.
Als u meer dan zestig (60) dagen achterloopt met betalen, dan moeten wij dit verplicht (laten) registreren
bij het BKR.

 
Klachten 
Heeft u een klacht? Dan kunt u contact met ons opnemen. We horen graag uw mening. Wij werken volgens
een interne klachtenprocedure en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(www.kifid.nl) en bij de Geschillencommissie BKR (www.bkr.nl). Als een klacht naar uw mening niet netjes is
opgelost dan heeft U de mogelijkheid om naar één van deze twee instanties, of naar de rechter, te gaan.
 
Tot slot 

Wij mogen deze voorwaarden wijzigen, voor zover dit van de wet mag. U zult hiervan uiterlijk vier weken
voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Als u het niet eens bent
met de wijziging van de voorwaarden kunt de lening kosteloos beëindigen door de uitstaande schuld af
te lossen.
Met ondertekening van de overeenkomst vraagt u ons tegelijkertijd de Persoonlijke Lening uit te voeren.
Stel dat een bepaling in de overeenkomst en/of deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan is die
bepaling ongeldig. De overige bepalingen blijven gewoon geldig.
Niet (terug)betalen kan ernstige gevolgen hebben. Denk hierbij aan gedwongen verkoop van uw
bezittingen en moeilijkheden als u in de toekomst een andere lening wilt afsluiten.
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Deze voorwaarden gelden vanaf 1 oktober 2017
Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alleen Nederlandse
rechters mogen besluiten over een eventueel conflict tussen u en ons.

 
BNP Paribas Personal Finance B.V. is gevestigd aan Marten Meesweg (3068 AV) te Rotterdam. De website is: www.bnpparibas-pf.nl. BNP
Paribas Personal Finance B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 33235784.

BNP Paribas Personal Finance B.V. heeft een vergunning als financiële dienstverlener en staat opgenomen in het register van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) onder het nummer 12015032. BNP Paribas Personal Finance B.V. kan optreden als aanbieder van
kredietproducten.

De AFM is gevestigd aan de Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.
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