
Het standaard informatieblad niet-doorlopend geldkr ediet 
 
1. Contactg egevens van de kredietgever  
Kredietgever Santander Consumer Finance Benelux B.V. 
Adres Winthontlaan 171, 3526 KV Utrecht 
Kredietbemiddelaar       
Adres      ,      ,       
 
 

 
Bovengenoemde partij is een onafhankelijk intermediair. 

 
2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van kredietproduct  
Het soort krediet Niet-doorlopend geldkrediet 
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. 

Na acceptatie van het krediet door kredietgever wordt het 
kredietbedrag overgeschreven naar het door u opgegeven 
bankrekeningnummer. Als u heeft aangegeven dat bij het 
beschikbaar stellen van het krediet andere leningen afgelost 
moeten worden, dan worden deze leningen door kredietgever 
afgelost door het overboeken van de restantschuld bedragen. 
Deze bedragen worden als opname uit het krediet geregistreerd. 

De duur van de kredietovereenkomst        maanden 
Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde waarin de termijnen 
worden toegerekend 

U dient het volgende te betalen: 
u betaalt per maand       op elke 1e van de maand gedurende 
      maanden.  
 
Het overeengekomen bedrag wordt maandelijks automatisch 
geïncasseerd van uw bankrekening. 

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. 

      

 
3. Kosten van het krediet   
De debetrentevoet 
De debetrentevoet die van toepassing is op de kredietovereenkomst. 

      % vast rentepercentage 

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 

      % 
Bij de bepaling van het JKP is Kredietgever er vanuit gegaan dat 
het krediet direct volledig wordt opgenomen, er geen heropnamen, 
geen extra aflossingen, geen rentewijzigingen plaatsvinden  en de 
termijnen op tijd betaald worden. 

Is het, met het oog op het verkrijgen van het krediet, in voorkomend 
geval op de geadverteerde voorwaarden, verplicht om  
- een verzekering ter waarborging van het krediet, of 
- een andere nevendienst af te nemen? 

 
 
 
Neen 
Neen 

Met het krediet verband houdende kosten Naast debetrente geen additionele kosten. 
Kosten in het geval van betalingsachterstand 
Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u hebben (bijvoorbeeld 
gedwongen verkoop) en kredietverkrijging bemoeilijken. 

Bij betalingsachterstanden worden u geen extra kosten in rekening 
gebracht. 

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

Ja 

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

Ja 

De kredietgever heeft het recht op vergoeding bij vervroegde 
aflossing 

Indien de resterende looptijd meer dan een jaar is, bedraagt de 
vergoeding voor de vervroegde aflossing 1% van het vervroegd 
afgeloste kredietbedrag. 
 
Indien de resterende looptijd korter dan of gelijk aan een jaar is, 
bedraagt de vergoeding voor het vervroegd inlossen 0,5% van het 
vervroegd afgeloste kredietbedrag. 

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. 

Stichting Bureau Kredietregistratie te Tiel (BKR) 
Santander Consumer Finance Benelux B.V. is aangesloten bij de 
Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel. Om u te 
behoeden voor te hoge financiële verplichtingen zal Santander 
Consumer Finance Benelux B.V. bij het BKR uw gegevens met 
betrekking tot eventueel lopende financiële verplichtingen 
opvragen. Dergelijke gegevens worden altijd strikt vertrouwelijk 
behandeld. Zodra uw aanvraag is geaccepteerd, zal de 
kredietovereenkomst door Santander Consumer Finance Benelux 
B.V. bij het BKR worden geregistreerd. Dat gebeurt ook bij 
eventuele onregelmatigheden in uw betalingsgedrag. 



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 kredietgever ten tijde van het verzoek niet 
voornemens is de overeenkomst met u aan te gaan. 

Ja 

 
De periode gedurende welke de kredietgever door de precontractuele 
informatie is gebonden. 

                                                                                                      
Die informatie is geldig van       tot en met drie weken na 
genoemde datum. 

 
5. Aanvullende gegevens in geval van de verkoop op afstand van financiële diensten  
a) betreffende de kredietgever  
Registratie Santander Consumer Finance Benelux B.V. is bij de Kamer van 

Koophandel te Utrecht ingeschreven onder nummer 30076284 en 
bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011170. 

De toezichthoudende autoriteit Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
Vijzelgracht 50 
1017 HS Amsterdam 

b) betreffende de kredietovereenkomst  
Uitoefening van het herroepingsrecht Ontbinding van de overeenkomst moet voor het verstrijken van de 

ontbindingsperiode van 14 kalenderdagen schriftelijk kenbaar 
worden gemaakt aan Santander Consumer Finance Benelux B.V., 
Klantenservice, t.a.v. de manager, Postbus 2343, 3500 GH 
Utrecht 
 
De ontbinding is in ieder geval tijdig kenbaar gemaakt indien deze 
schriftelijk is verzonden voor het einde van de ontbindingsperiode. 
 
Als u het krediet herroept, moet u het verstrekte krediet binnen 30 
dagen aan kredietgever terugbetalen. U moet dan ook de 
verschuldigde debetrente betalen. Betaalt u niet binnen 30 dagen 
terug, dan brengt de kredietgever extra kosten, zoals wettelijke 
rente en incassokosten in rekening. 
 
Indien u geen gebruik maakt van het herroepingsrecht en/of deze 
na het verstrijken van de ontbindingsperiode kenbaar maakt, zal 
de kredietovereenkomst onherroepelijk worden. 

De wetgeving die door de kredietgever wordt gebruikt als grondslag 
voor de totstandbrenging van betrekkingen met u voorafgaand aan 
het sluiten van de Kredietovereenkomst 

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing 

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

Op de Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen 
Santander Consumer Finance Benelux B.V. en Kredietnemer 
aangegaan, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen 
dienen in eerste instantie te worden voorgelegd bij de Rechtbank 
te Utrecht. 

Taalregeling Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt in het 
Nederlands 

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

Uw klacht kunt u schriftelijk indienen bij: 
Santander Consumer Finance Benelux B.V. 
t.a.v. afdeling Customer Care 
Postbus 2343 
3500 GH Utrecht 
of: customercare@santander.nl 
Mocht u geheel niet tevreden zijn over de afwikkeling door 
Santander van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit instituut is 
in het leven geroepen na de invoering van de nieuwe Wet 
Financiële Dienstverlening in 2006 en Santander  
is bij dit instituut aangesloten. 
 
KiFiD 
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
Telefoon: 0900-3552248 
E-mail: info@kifid.nl 

 
Een niet-doorlopend geldkrediet van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij de AFM onder nummer: 12011170. 
Toetsing en registratie BKR. Santander Consumer Finance Benelux B.V geeft geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste 
financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. 
 

 
 
 
 
 
 


