Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet
1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in krediet
Aanbieder van krediet
Adres
Telefoonnummer

[Identiteit]
[Geografisch adres voor gebruik door de consument]

Indien van toepassing:
Bemiddelaar in krediet
Adres

[Identiteit]
[Geografisch adres voor gebruik door de consument]

2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct
Het soort krediet
Het totale kredietbedrag
Bedoeld wordt het plafond of de som van alle bedragen die op
grond van een kredietovereenkomst beschikbaar worden
gesteld.
De voorwaarden voor kredietopneming
Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop u het geld zal
ontvangen.
De duur van de kredietovereenkomst
Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde waarin de
termijnen worden toegerekend

Totaal door u te betalen bedrag

U dient het volgende te betalen:
[Het bedrag, het aantal en de periodiciteit van de door de
consument te verrichten betalingen.]
Rente en/of kosten zijn als volgt te betalen:
[Som van het totale kredietbedrag en de totale kredietkosten]

Bedoeld wordt het bedrag van het geleende kapitaal,
vermeerderd met de rente en eventuele kosten in verband met
uw krediet.
Indien van toepassing
Het krediet wordt verleend in de vorm van uitstel van betaling
voor een goed of dienst of wordt gekoppeld aan de levering van
een bepaald goed of het aanbieden van een dienst.
Naam van het goed/de dienst
Contante prijs
Indien van toepassing
Gevraagde zekerheden

[Soort zekerheden]

Beschrijving van de door u in verband met de
kredietovereenkomst te verstrekken zekerheden.
Indien van toepassing
Betalingen geven geen aanleiding tot directe aflossing van het
kapitaal.

3. Kosten van het krediet
De debetrentevoet of, indien van toepassing, de verschillende
debetrentevoeten die van toepassing zijn op de
kredietovereenkomst
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.
Is het, met het oog op het verkrijgen van het krediet, in

[%
– vast, of
– variabel
– perioden]
[% Een representatief voorbeeld met vermelding van alle voor
de berekening van het hier op te geven percentage gebruikte
hypothesen]

voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden, verplicht
om
– een verzekering ter waarborging van het krediet af te nemen, Ja/neen [zo ja, soort verzekering aangeven]
of
– een andere overeenkomst voor nevendiensten te sluiten?

Ja/neen [zo ja, soort nevendienst aangeven]

Indien de kosten van deze diensten de aanbieder van krediet
niet bekend zijn, worden zij niet in het JKP opgenomen.
Met het krediet verbonden kosten
Indien van toepassing
Het aanhouden van een of meer rekeningen is vereist voor de
boeking van zowel betalingen als kredietopnemingen
Indien van toepassing
Bedrag van de kosten voor het gebruik van een specifiek
betaalmiddel (bijvoorbeeld een kredietkaart)
Indien van toepassing
Eventuele andere kosten die voortvloeien uit de
kredietovereenkomst
Indien van toepassing
Voorwaarden waaronder de hierboven genoemde aan de
kredietovereenkomst verbonden kosten voor wijziging vatbaar
zijn
Indien van toepassing
Verplichting tot betaling van notariskosten
Kosten in het geval van betalingsachterstand
Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u hebben
(bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en kredietverkrijging
bemoeilijken.

Bij betalingsachterstand wordt u [...(toepasselijke rente en
regeling voor de aanpassing ervan en, in voorkomend geval,
van de kosten van niet-nakoming)] aangerekend.

4. Overige juridische aspecten die van belang zijn
Herroepingsrecht
U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een periode
van 14 kalenderdagen te herroepen.

Ja/Neen

Vervroegde aflossing
U hebt te allen tijde het recht het krediet volledig of gedeeltelijk
vervroegd af te betalen.
Indien van toepassing
De aanbieder van krediet heeft het recht op vergoeding bij
vervroegde aflossing

[Bepaling van de vergoeding (berekeningsmethode)
overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van artikel 16 van
Richtlijn 2008/48/EG]

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

De informatie is gelding van....tot en met....

Indien van toepassing
5. Aanvullende gegevens in geval van de verkoop op afstand van financiële diensten
a) betreffende de aanbieder van krediet
Indien van toepassing
Vertegenwoordiger van de aanbieder van krediet in de lidstaat
waar de consument woont

[Identiteit]

Adres

[Geografisch adres voor gebruik door de consument]

Indien van toepassing
Registratie

[Het handelsregister waarin de aanbieder van krediet staat
ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer of een soortgelijke
wijze van identificatie in dat register]

Indien van toepassing
De toezichthoudende autoriteit

b) betreffende de kredietovereenkomst
Indien van toepassing
Uitoefening van het herroepingsrecht

[Praktische instructies voor de uitoefening van het
herroepingsrecht, onder andere de termijn waarbinnen het kan
worden uitgeoefend, het adres waarnaar de kennisgeving van
de uitoefening van het herroepingsrecht moet worden
gezonden en de gevolgen van niet-uitoefening van dat recht]

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

[Desbetreffende clausule hier op te nemen]

Indien van toepassing
Taalregeling

Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt in het
[bepaalde taal]. Indien u hiermee instemt, zullen wij voor de
duur van de kredietovereenkomst communiceren in het
[bepaalde taal/talen]

c) betreffende beroepsprocedures
Bestaan van en toegang tot buitengerechtelijke klachten- en
beroepsprocedures

[Of voor de consument die partij is bij de overeenkomst op
afstand buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures
openstaan en, zo ja, hoe hij die procedures kan inleiden]

