Kredietovereenkomst Persoonlijke Lening
Partijen:
Uw naam

ABN AMRO Bank N.V.

Uw adres

Gustav Mahlerlaan 10

Uw woonplaats

1082 PP Amsterdam

hierna te noemen ‘u’

Geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer: 34334259
hierna te noemen ‘de bank’

Uw Persoonlijke Lening:
Soort lening:

Aflopend krediet

Kredietbedrag:

EUR 12.500

Contractnummer:

12.34.56.789

Bankrekening:

98.76.54.321
Dit is de bankrekening waarop u het kredietbedrag krijgt.

Debetrentevoet:

7,7%
Dit is het rentepercentage op jaarbasis dat u moet betalen. Het
rentepercentage verandert niet tijdens de looptijd van het krediet.

Maandbedrag

EUR 250,05
Het maandbedrag is het bedrag dat u iedere maand minimaal moet
betalen. Het eerste maandbedrag kan lager zijn omdat u de eerste
maand meestal alleen rente betaalt.
U geeft de bank toestemming om de maandbedragen aan het
einde van elke maand van uw bankrekening 98.76.54.321 af te
schrijven. U zorgt voor voldoende geld op uw bankrekening.
.

Eerder terugbetalen:

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

Looptijd kredietovereenkomst:

60 maanden.

Overige kosten:

Er zijn geen overige kosten.

Jaarlijks kostenpercentage:

7,7%
Dit percentage is gelijk aan de debetrentevoet. De berekening van
het percentage is gebaseerd op de volgende voorbeeldsituatie.

Totaal te betalen bedrag:

EUR 15.003,00
Dit bedrag is het kredietbedrag plus de rente die u zou moeten
betalen in de volgende voorbeeldsituatie.

Versie: 1 april 2013

Voorbeeldsituatie:
Met het Jaarlijks kostenpercentage en het totaal te betalen bedrag kunt u kredieten vergelijken. In de wet staat hoe dit
wordt berekend. De bank gaat uit van de volgende voorbeeldsituatie:
U krijgt het hele krediet op uw bankrekening op de eerste dag van de maand.
U betaalt het krediet terug in gelijke maandbedragen.
U doet geen extra betalingen naast de maandbedragen.
U betaalt 7,7% rente.
Dit is maar een voorbeeld. U beslist zelf hoe u het krediet gebruikt.

Geldigheid aanbod:			
Voorwaarden:			

één maand na aanvraag van de lening
Verder zijn van toepassing:

				
1 Voorwaarden Persoonlijke Lening 1 november 2012;
				2 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.
U verklaart dat u deze voorwaarden heeft gekregen. De Algemene Voorwaarden heeft u eerder gekregen.
Bijvoorbeeld toen u een rekening bij de bank opende.
U verklaart dat u het formulier ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ heeft gekregen.
U verklaart dat:
1.
2.
3.
4.

de gegevens die u ons heeft verstrekt voor het opstellen van deze overeenkomst juist zijn;
de bank of een derde geen andere kredietaanvraag van u in behandeling heeft;
u weet dat u een krediet afsluit;
u de maandbedragen kunt betalen.

Deze kredietovereenkomst gaat in wanneer de bank de documenten die u moet insturen heeft goedgekeurd. De bank
stelt dan het krediet aan u beschikbaar.

Datum ............................................

Uw handtekening

	
  

Kredietnemer

.......................................................

Handtekening						Handtekening
ABN AMRO Bank N.V.					
ABN AMRO Bank N.V.

R.M. Ritsema van Eck					
Manager Operations Particulier Krediet			
				
Versie: 1 april 2013

N. Pussinen
Directeur Particulier Krediet

