Overeenkomst Persoonlijke Lening
Acceptatienummer: 3035267
Deze overeenkomst is via Nr7Finance B.V. in Emmeloord (telefoon 088 777 23 77) 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 Nr7Finance B.V. 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:
R Test
Geboortedatum:
01-01-1980
Adres:
Onder de Toren 34, 8302 BV, EMMELOORD
E-mailadres:
Info@nr7finance.nl
IBAN:
Naam partner:
P Test
Geboortedatum partner
01-01-1984
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: € 25.000,00 (Zegge: vijfentwintigduizend Euro 00/100)
 Rente: 5,6 %
 Jaarlijkse kostenpercentage: 5,6 %
 Totaal te betalen bedrag inclusief kredietvergoeding: € 32.500,80.
 Looptijd: 120 maanden
 Maandbedrag: € 270,84
De uitbetaling:
Qander lost voor u elders lopende leningen af. De volgende bedragen worden overgeboekt:
Bedrag in Euro's
Overeenkomstnummer Kredietverstrekker
IBAN
1.000,00
Wehkamp
2.000,00
2
Truus
Bovenstaand overzicht is juist en volledig. Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste gegevens en bedragen in te vullen
en te controleren.
Nog vrij voor opname: €

0,00

Gewenste eerste opname € 22.000,00. Wij maken dit bedrag over op uw bankrekeningnummer (IBAN) dat in de
overeenkomst staat.

Machtiging tot automatische incasso SEPA
Incassant
Naam:
Stichting Incasso Qander
Straat en huisnummer:
Larenweg 78-86
Postcode en woonplaats:
5234 KC ’s-Hertogenbosch
Land:
Nederland
Incassant-ID:
NL17ZZZ660092860000
Uw gegevens
Machtigingsnummer:
Contract:
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
IBAN:

000000000000030352672017050300
3035267
R Test
Onder de Toren 34
8302 BV EMMELOORD

Als u de overeenkomst ondertekent, geeft u toestemming aan Qander om doorlopende incasso-opdrachten te sturen aan
uw bank. U geeft toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven.
Dit bedrag is gelijk aan de opdracht van Qander.
U kunt de afschrijving laten terugboeken, als u het niet eens bent met het bedrag van de afschrijving. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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). De incasso wordt verzorgd door
Stichting Incasso Qander.
 Ik heb de Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet ontvangen.
 Ik heb de Algemene Voorwaarden Qander Consumer Finance BV – Persoonlijke lening (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: 03-05-2017
Handtekening Kredietnemer 1

Handtekening Kredietnemer 2

R Test

P Test

Door Qander in te vullen.
Akkoord:
|__|__|__|__|

Plaats: ’s-Hertogenbosch
Datum:
Klantnummer: |__|__|__|__|. |__|__|__|__|. |__|__|__|__|.

