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niet de middelen om de koopprijs te betalen of u wilt
uw vermogen daarvoor niet gebruiken. Dan kunt u bij
ons een geldlening aanvragen.

Geldlening Consumptief
Met een geldlening kunt u een eenmalige uitgave financieren. U
neemt bij een geldlening het hele bedrag in één keer op. Bedragen
die u eenmaal hebt afgelost, kunt u niet meer opnemen. Wilt u of
kunt u geen onroerend goed als zekerheid voor de geldlening
geven? Dan kiest u voor de Geldlening Consumptief.
Welke rentevorm heeft de Geldlening Consumptief?
De Geldlening Consumptief heeft een vaste rente. U betaalt
tijdens de rentelooptijd van de Geldlening Consumptief een vast
rentepercentage. De rentelooptijd is altijd gelijk aan de looptijd
van de lening. We bieden de volgende rentelooptijden aan: 1
jaar, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar. Om het rentebedrag te
berekenen, gaan we uit van 30 dagen per kalendermaand. Voor
het kalenderjaar tellen we 360 dagen.

Aflossen van de geldlening
U hebt de keuze uit een lineaire of een uitgestelde aflossing.
Geldlening met lineaire aflossing
Bij een lineaire aflossing lost u tijdens de looptijd van de
overeenkomst uw geldlening af. Elke maand betaalt u een vast
bedrag aan aflossing. De hoofdsom van de geldlening daalt en
daardoor dalen uw rentelasten.
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Stel, u hebt de boot van uw dromen gezien. En u hebt

Geldlening met uitgestelde aflossing
Tijdens de looptijd van uw geldlening betaalt u alleen rente. Bij
een uitgestelde aflossing lost u de gehele lening aan het einde
van de looptijd af. Dat kunt u op de volgende manier doen:
–	U verpandt creditgeld of een beleggingsdepot als zekerheid.
Hiermee kunt u uw geldlening aan het einde van de looptijd
aflossen. Als u belegt is er een restschuldrisico.
–	Aan het einde van de overeenkomst lost u de geldlening af
uit eigen middelen die niet verpand zijn. U bent zelf
verantwoordelijk voor voldoende vermogensopbouw.
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Vervroegd aflossen
Wilt u vervroegd aflossen op uw geldlening? Dat kan op een
rentebetaaldag. In de kredietovereenkomst staat op welke dag
u de rente moet betalen. U geeft uiterlijk één maand voor de
eerstvolgende rentebetaaldag aan ons door met welk bedrag u
wilt aflossen.
U kunt elk kalenderjaar 5% van de oorspronkelijke hoofdsom
zonder vergoeding aflossen, tenzij anders aangegeven in de
overeenkomst. Als u meer dan 5% van de oorspronkelijke
hoofdsom wilt aflossen, dan kan het zijn dat u een vergoeding
moet betalen over het bedrag dat u meer af wilt lossen.
Vergoeding voor vervroegd aflossen
Bij de Geldlening Consumptief is de vergoeding voor vervroegd
aflossen 0,5% over het af te lossen bedrag. Voor de berekening
van de vergoeding brengen wij eerst het bedrag in mindering dat
u zonder vergoeding per jaar mag aflossen op het aflosbedrag.
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Kosten van een geldlening
De kosten die u betaalt voor uw geldlening bestaan uit
terugkerende kosten en eenmalige kosten.
Terugkerende kosten
– Rentekosten
– Lineaire aflossing
Eenmalige kosten (indien van toepassing)
–	Behandelingskosten bij afsluiten van een Geldlening
Consumptief.
–	Vergoeding bij oversluiten en/of vervroegde (algehele)
aflossing inclusief behandelingskosten.
–	Kosten bij een wijziging van uw geldlening.

Voorkom betalingsproblemen
In bovenstaande situaties neemt u altijd contact met ons op.
Dat geldt ook als u denkt dat u de lasten van uw geldlening in
de nabije toekomst niet meer kunt betalen. Wij zoeken dan
samen met u naar een oplossing.

Tot slot
Voorwaarden
Op de geldlening zijn de Algemene Voorwaarden voor
Geldleningen Consumptief van toepassing.

Kunt u het gewenste bedrag lenen?

Naast deze voorwaarden zijn op de Geldlening Consumptief
ook van toepassing de Algemene Voorwaarden van F. van
Lanschot Bankiers N.V. en de toelichting daarop. Deze
voorwaarden zijn opgenomen in de brochure Voorwaarden
voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers.

Om te beoordelen of u het gewenste bedrag kunt lenen, maken
wij een budgettering van uw inkomsten, vaste lasten en de
maandlasten van de geldlening. Voor nu en in de toekomst. Hierbij
houden we rekening met het bedrag dat u maandelijks altijd voor
uw levensonderhoud moet overhouden. Dit doen we om vast te
stellen of u de maandlasten van de geldlening kunt betalen.

U ontvangt deze voorwaarden bij de kredietbrief voor uw
geldlening. U vindt de voorwaarden ook op onze website
www.vanlanschot.nl/productvoorwaarden. Verpandt u aan
ons zaken, zoals spaargeld of beleggingen? Dan zijn ook
Algemene Voorwaarden voor Verpanding van toepassing.

Kunt u uw geldlening wijzigen?
U kunt uw geldlening op een van de rentebetaaldagen wijzigen.
Dit geeft u uiterlijk één maand vooraf schriftelijk aan ons door.
De volgende wijzigingen zijn mogelijk:
–	Rentevorm
–	Aflosvorm
–	Zekerheid
–	Hoofdelijke aansprakelijkheid
De rentevorm wijzigen kan altijd. Bij de andere wijzigingen
beoordelen wij eerst of we die door willen voeren.
Behandelingskosten voor een wijziging zijn € 250,-.

Risico’s bij een geldlening
We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij
gezet. Dit is geen volledig overzicht. Laat u zich altijd goed
voorlichten door uw adviseur.
Risico van het dalen van uw inkomen
Dit is het risico dat u (tijdelijk) de maandlasten van uw
geldlening niet meer kunt voldoen door terugval in uw
inkomsten. Hiervoor kunnen verschillende aanleidingen zijn,
bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid,
echtscheiding of overlijden van uw partner
Restschuldrisico
Dit is het risico dat u uw geldlening niet volledig kunt aflossen.
Dat kan het geval zijn op de einddatum van de geldlening, maar
ook tussentijds. Een restschuld kan ontstaan door onvoldoende
opgebouwd vermogen om de geldlening af te lossen.

Bureau Krediet Registratie (BKR)
Van Lanschot is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie
(BKR) in Tiel. Het BKR informeert aangesloten organisaties
over kredieten met als doel het beperken van krediet- en
betalingsrisico’s en het voorkomen van overkreditering en
problematische schuldsituaties. Vóór het verstrekken van een
geldlening vragen wij bij het BKR informatie op over eventuele
uitstaande kredieten. Wij zijn verplicht achterstanden in
betalingsverplichtingen te melden bij het BKR. Het BKR
verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet
Informatiesysteem. De aangesloten organisaties kunnen deze
gegevens inzien. Registratie bij het BKR kan gevolgen hebben
voor een eventuele toekomstige financieringsaanvraag.

Meer informatie
Hebt u vragen over geldleningen? Of wilt u een geldlening
aanvragen? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur.
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Disclaimer
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend
bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele
specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De
informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch,
financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u
op grond van de informatie niet meteen tot actie over te gaan
en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in
te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze
publicatie geen rechten ontlenen.
Hoewel bij de totstandkoming van deze publicatie de grootst
mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen
dat de informatie die hierin is opgenomen juist en volledig is of
in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden daarvoor dan ook
geen aansprakelijkheid. Alle rechten ten aanzien van de inhoud
van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht
van wijziging. Het is niet toegestaan de gegevens in de
brochure geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
F. van Lanschot Bankiers NV.
Overige informatie
F. van Lanschot Bankiers NV is statutair gevestigd aan de
Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK
’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met BTW-identificatienummer
NL.004 670632.B.01. F. van Lanschot Bankiers NV is als bank
geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van
De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98 1000 AB
Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Postbus 11723 1001 GS Amsterdam. F. van Lanschot Bankiers NV
kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en krediet
producten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten en als
aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.
Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienst-
verlening kunt u zich richten tot uw eigen kantoor van
F. van Lanschot Bankiers NV, de afdeling Klachtenmanagement
van het hoofdkantoor, Postbus 1021 5200 HC ’s-Hertogenbosch
of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD),
Postbus 93257 2509 AG Den Haag.
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