E.F.M. de Bruijn - De Bruijn Automotive
Wisselseweg 56
8261RN Epe

Oﬀerte Huurkoop
Datum: 27/05/2021

Geachte Heer Bruijn Automotive,
Geheel vrijblijvend ontvangt u een aantal berekeningen voor een Privé Plan, een slimme en voordelige betaalmogelijkheid voor uw
nieuwe auto. Wij zijn daarbij uitgegaan van de volgende gegevens voor de ﬁnanciering:
Huurkoop uitgangspunten
Autoprijs

€ 44.425,00

Inruil

€ 0,00

Aanbetaling

€ 9.675,00

Inlossing

€ 0,00

Kredietbedrag

€ 34.750,00

Looptijd (maanden)

72

Uw huurkoop oﬀerte
Totaal
kredietbedrag

Slottermijn

Termijn
bedrag (per
maand)

Totaal door de
consument te
betalen bedrag

Debet
rentevoet

Jaarlijkse
kosten
percentage

Looptijd in
maanden

€ 34.750,00

€ 7.500,00

€ 494,94

€ 43.135,92

6,49%

6,49%

72

Met het Privé plan kunt u slim gebruik maken van de toekomstige restwaarde door gebruik te maken van een slottermijn. Dat ziet u
direct terug in uw maandbedragen! Hoe dit werkt laten we u graag zien aan de hand van onderstaande voorbeelden.
Totaal
kredietbedrag

Slottermijn

Termijn
bedrag (per
maand)

Totaal door de
consument te
betalen bedrag

Debet
rentevoet

Jaarlijkse
kosten
percentage

Looptijd in
maanden

1

€ 34.750,00

€ 8.885,00

€ 479,07

€ 43.377,80

6,49%

6,49%

72

2

€ 34.750,00

€ 4.400,00

€ 530,48

€ 42.594,51

6,49%

6,49%

72

3

€ 34.750,00

€ 0,00

€ 580,92

€ 41.826,05

6,49%

6,49%

72

Voorbeeld 1: Maximale slottermijn
Over de slottermijn betaalt u tijdens de looptijd van de ﬁnanciering alleen rente en geen aﬂossing. Aan het eind van de looptijd lost u
de slottermijn af d.m.v. de inruilwaarde van uw auto. Uw maandbedrag is met een hogere slottermijn daardoor relatief laag.
Voorbeeld 2: Lagere slottermijn
In dit voorbeeld maakt u gebruik van een lagere slottermijn. Het verschil tussen de slottermijn en de restwaarde houdt u straks dan
weer over als aanbetaling voor uw volgende auto. U lost dus een groter deel af tijdens de looptijd.
Voorbeeld 3: Geen slottermijn
In dit voorbeeld lost u het volledige bedrag af tijdens de looptijd. U maakt geen gebruik van de restwaarde en verlaagt
uwmaandbedragen niet. Het maandbedrag is meestal hoger omdat u veel meer aﬂost van de lening.
Bedragen zijn in euro's en onder voorbehoud van programmafouten, tariefswijzigingen en acceptatie door Santander Consumer
Finance Afhankelijk van uw situatie toetsen en registratie bij BKR te Tiel. Debetrentevoet zie ommezijde . U betaalt maandelijks. De
dienstenwijzer is op te vragen bij uw verkoper of te downloaden via Santander Consumer Finance.
Belt u me gerust als u vragen heeft!
Met vriendelijke groet,
Eduard de Bruijn
0578-227000
info@debruijnautomotive.com

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET
1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever/kredietbemiddelaar
Kredietgever

Santander Consumer Finance

Adres

Vliegend Hertlaan 77, 3526 KT Utrecht

Email adres

klantenservice@santander.nl

Kredietbemiddelaar

Captive Finance

Adres

Laan der verenigde Naties 95, 3316 AK Dordrecht

Telefoonnummer

088-3749715

Email adres

info@captiveﬁnance.nl

2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct
Het soort krediet

Huurkoop

Het totale kredietbedrag
Bedoeld wordt het plafond of de som van alle bedragen die op grond van een
kredietovereenkomst beschikbaar worden gesteld.

€ 34.750,00

De voorwaarden voor kredietopneming
Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop u het geld zal ontvangen.

Een dag na ontvangst van de ondertekende overeenkomst door Santander
Consumer Finance wordt het geld aan de dealer overgemaakt

De duur van de kredietovereenkomst

72 maanden

Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde waarin de termijnen worden
toegerekend

72 maandelijkse termijnen (en, elk) groot: € 494,94
met ingang van datum:

Totaal door u te betalen bedrag
Bedoeld wordt het bedrag van het geleende kapitaal, vermeerderd met de rente
en eventuele kosten in verband met uw krediet

€ 43.135,92

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.

De autoprijs: € 44.425,00

Gevraagde zekerheden
Beschrijving van de door u in verband met de kredietovereenkomst te
verstrekken zekerheden

Eigendoms voorbehoud op object.

3. Kosten van het krediet
De debetrentevoet of, indien van toepassing, de verschillende debetrentevoeten
die van toepassing zijn op de kredietovereenkomst

6,49%

Jaarlijkskostenpercentage (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.

6,49%

Is het, met het oog op het verkrijgen van het krediet, in voorkomend geval op de
geadverteerde voorwaarden verplicht:
• een verzekering ter waarborging van het krediet af te nemen, of
• een andere overeenkomst voor nevendiensten te sluiten?
Indien de kosten van deze diensten de aanbieder van het krediet niet bekend
zijn, worden zij niet in het JKP opgenomen.
Kosten in het geval van betalingsachterstand. Wanbetaling kan ernstige
gevolgen voor u hebben (bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en kredietverkrijging
bemoeilijken.

Nee
Nee

Bij betalingsachterstand wordt u 6,99% of indien afwijkend, de dan geldige
debetrentevoet aangerekend.

4. Overige juridische aspecten die van belang zijn
Herroepingsrecht

U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een periode van 14
kalenderdagen te herroepen

Vervroegde aﬂossing

U hebt te allen tijde het recht het krediet volledig of gedeeltelijk vervroegd af te
betalen.

De kredietgever heeft het recht op vergoeding bij vervroegde aﬂossing

Ja
Resterende looptijd meer dan één jaar: 1,00% kosten
Resterende looptijd ten hoogste één jaar: 0,50% kosten

Raadpleging van een gegevensbank

De kredietgever 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 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 ontwerp
kredietovereenkomst te verkrijgen. Deze bepaling is niet van toepassing indien
de kredietgever ten tijde van het verzoek niet voornemens is de overeenkomst
met u aan te gaan. De periode gedurende welke de kredietgever door de
precontractuele informatie is gebonden is t/m 30 dagen na ontvangst van de
vrijblijvende berekening.

