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Het Krediet op Rekening-courant van Van Lanschot
is een doorlopend krediet waarbij u flexibel kunt
opnemen en aflossen.

Uw Vermogensbeheerportefeuille dient als onderpand voor de
betaling van het totale kredietbedrag en de rentebetalingen
hiervan. Het op te nemen bedrag is beperkt tot de maximale
kredietlimiet. Dit is het bedrag dat u maximaal kunt lenen. Het
rentebedrag berekenen wij over het daadwerkelijk opgenomen
bedrag. De maximale kredietlimiet is 50% van de beurswaarde
van uw Vermogensbeheerportefeuille. Het bevoorschottingspercentage van uw beleggingsportefeuille is 60%. Wij delen de
maximale kredietlimiet door het bevoorschottingspercentage.
Dit doen wij om te bepalen hoeveel de beurswaarde van uw
beleggingsportefeuille mag dalen zonder dat wij uw maximale
kredietlimiet aan moeten passen. Daalt de beurswaarde van
uw beleggingsportefeuille meer? Dan passen wij uw maximale
kredietlimiet aan naar 50% van de nieuwe, lagere beurswaarde.

Wat is het Krediet op Rekening-courant?

Voorbeeld

Het Krediet op Rekening-courant is een doorlopend krediet.
Met doorlopend bedoelen wij dat er géén vaste looptijd en ook
géén vaste aflosdatum voor het krediet geldt. U kunt het totale
kredietbedrag flexibel opnemen en aflossen. Verder betaalt u
geen behandelingskosten bij het afsluiten van het krediet.

De actuele beurswaarde van uw Vermogensbeheerportefeuille is
€ 1.000.000,-. Uw maximale kredietlimiet is dan 50% x € 1.000.000,- =
€ 500.000,-. De bevoorschottingswaarde is dan 60% x € 1.000.000,- =
€ 600.000,-. Wordt de beurswaarde van uw beleggingsportefeuille lager
dan € 833.333,- (dit is maximale kredietlimiet/ bevoorschottingspercentage
* 100)? Dan passen wij de maximale kredietlimiet aan.

Welke rekeningen kunt u gebruiken?
Wij bieden een kredietlimiet aan op de PrivéRekening en de
KroonRekening. U betaalt alleen rente over het daadwerkelijk
opgenomen kredietbedrag. Een kredietlimiet is al mogelijk
vanaf € 1.000. De maximale kredietlimiet spreekt u af in
overleg met ons en is afhankelijk van uw financiële positie en
ons acceptatiebeleid.

Verpanding van de Vermogensbeheerportefeuille
Als u beschikt over een Vermogensbeheerportefeuille bij Van
Lanschot, dan hebt u de mogelijkheid om die te verpanden. U
kunt dan gebruikmaken van ons Krediet op Rekening-courant
met verpanding Vermogensbeheerportefeuille. Hierdoor
betaalt u een lagere debetrente. Ook als u geen of weinig
inkomen uit arbeid of onderneming hebt, kunt u in aanmerking
komen voor verpanding van uw Vermogensbeheerportefeuille.
De kredietlimiet bedraagt minimaal €25.000,-. In de tabel
hiernaast vindt u de mogelijkheden.

Wat betaalt u?
U betaalt rente over het daadwerkelijk opgenomen krediet
bedrag. Als u de maximale kredietlimiet overschrijdt, betaalt u
ons naast debetrente ook overschrijdingsprovisie.
Rente
De actuele debetrentes van het Krediet op Rekening-courant
kunt u terugvinden op onze website www.vanlanschot.nl/
tarieven of opvragen bij uw banker.
Overschrijdingsprovisie
Als uw rekening meer rood staat dan de kredietlimiet die is
afgesproken, dan kunnen wij overschrijdingsprovisie in rekening
brengen. De overschrijdingsprovisie berekenen wij elke maand
over de hoogste overschrijding in die maand. U betaalt de
provisie per kwartaal. Op de eerste dag van het nieuwe kwartaal
brengen wij de overschrijdingsprovisie in rekening.
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Wat zijn de risico’s van het afsluiten?
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.
Overschrijdingsrisico
Door renteafschrijvingen kan een overschrijding ontstaan.
Overschrijdingen zijn niet toegestaan. Als wij op enig moment
vaststellen dat er sprake is van een overschrijding van het
beschikbare totale kredietbedrag, dan stellen wij u daarvan
meteen van op de hoogte. Als de overschrijding blijft bestaan
dan melden wij de achterstand na 120 dagen bij het Bureau
Krediet Registratie. Een overschrijding bij een krediet met
verpanding Vermogensbeheerportefeuille kan ook ontstaan
door een daling van de waarde van de
Vermogensbeheerportefeuille. Als de overschrijding blijft
bestaan, dan sluiten of verkopen wij posities. Gedwongen
sluiting of verkoop vindt plaats na 15 werkdagen vanaf de
datum dat de overschrijding ontstaat en wel bij opening van de
beurs en totdat de overschrijding is weggewerkt.
Renterisico
De debetrentevoet over het daadwerkelijk opgenomen bedrag
is een variabele rente. Dit betekent dat wij de debetrentevoet
kunnen aanpassen. De debetrentevoet kan hierdoor stijgen of
dalen. U loopt bij een gestegen debetrentevoet het risico dat u
de rentelasten van uw krediet minder gemakkelijk of niet meer
kunt betalen.
De debetrentevoet van uw krediet met verpanding
Vermogensbeheerportefeuille, is gebaseerd op de 3-maands
EURIBOR-rente. Deze EURIBOR-rente passen we elk
kalenderkwartaal aan.
Rendementsrisico bij krediet met verpanding
Vermogensbeheerportefeuille
Rendementen op uw beleggingen kunnen fluctueren.
Afhankelijk van uw risicoprofiel en ontwikkelingen op de
financiële markten kan de situatie ontstaan dat het rendement
op uw beleggingen lager is dan de rente die u betaalt over het
daadwerkelijk opgenomen bedrag. Daarmee is de financierings
constructie verlieslatend (de verkoop van beleggingen kan
achteraf gezien goedkoper zijn geweest dan belenen). Bij een
laag risicoprofiel is het rendementsrisico groter, omdat de kans
bestaat dat het rendement op de beleggingen lager is dan de
rente die u moet betalen. Als het rendement lager is dan de
rente die u betaalt, dan loopt u bovendien het risico dat u uw
oorspronkelijke doelstelling met uw beleggingen niet haalt.

Aanvullende informatie
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
krediet vragen wij bij het BKR informatie op over eventuele
uitstaande kredieten. Wij zijn ook verplicht achterstanden in
betalingsverplichtingen te melden bij het BKR. Het BKR
verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatie
systeem. De aangesloten organisaties kunnen deze gegevens
inzien. Registratie bij het BKR kan gevolgen hebben voor een
eventuele toekomstige financieringsaanvraag.
Gedragscode Consumptief Krediet
Van Lanschot onderschrijft de Gedragscode Consumptief
Krediet van de gezamenlijke Nederlandse banken. Deze
gedragscode is van toepassing op particulieren consumptieve
kredieten groter dan € 1.000 en kleiner dan € 75.000. In de
Gedragscode zijn gedragsregels opgenomen voor het
verstrekken van een krediet. De gedragsregels zijn opgesteld
door de Nederlandse banken in overleg met de overheid,
consumentenorganisaties en bemiddelaars. U vindt de
Gedragscode Consumptief Krediet op onze website
www.vanlanschot.nl. Algemene informatie over de Gedrags
code Consumptief Krediet kunt u vinden op www.nvb.nl.
Voorwaarden
Voor het Krediet op Rekening-courant zijn de Algemene
Voorwaarden voor krediet op een rekening en de Algemene
Voorwaarden voor verpanding van toepassing. Naast deze
specifieke productvoorwaarden zijn ook de Voorwaarden voor
Private Banking bij Van Lanschot inclusief de Algemene
bankvoorwaarden en toelichting van toepassing. U ontvangt
deze voorwaarden bij uw kredietbrief of u kunt ze opvragen bij
uw banker. Ook kunt u de voorwaarden vinden
op onze website www.vanlanschot.nl.

Wilt u meer weten?
Hebt u nog vragen over het Krediet op Rekening-courant? Of
wilt u een Krediet op Rekening-courant aanvragen? Dan kunt u
contact opnemen met uw banker of beleggingsadviseur. Op
onze website www.vanlanschot.nl vindt u meer informatie over
het Krediet op Rekening-courant.

F. van Lanschot Bankiers NV
Hooge Steenweg 29, 5211 JN ’s-Hertogenbosch
Telefoon 0800 1737
www.vanlanschot.nl
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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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