Geld lenen

DEFAM. Uw heldere keuze.

Het juiste krediet
voor al uw wensen
Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de
wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna iedereen heeft wensen te
vervullen. Maar vaak weerhoudt de huidige financiële situatie u ervan deze wensen om
te zetten in werkelijkheid. Sparen is dan een optie. Maar dat duurt vaak erg lang. U kunt
er ook voor kiezen om uw uitgave te financieren. Met een lening kunt u direct genieten
van uw aankoop. Een prettig idee als u het geld op dit moment nog niet beschikbaar hebt.

Als u een bedrag leent, wilt u natuurlijk wel zeker
weten dat alles goed geregeld is. DEFAM is dan
een betrouwbare keuze. DEFAM Financieringen,
onderdeel van Fortis Bank (Nederland) N.V. en lid
van Vereniging van Financieringsondernemingen
in Nederland (VFN), biedt u uitstekende financieringsmogelijkheden. Daarnaast is DEFAM ingeschreven in het handelsregister te Utrecht. En
staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) en beschikt over vergunningen
om consumptief krediet te mogen aanbieden.
U leent tegen een scherpe rente en onder heldere
voorwaarden. Door onze jarenlange ervaring
weten wij bovendien hoe belangrijk vertrouwen
is. U kunt er bij DEFAM op rekenen dat er altijd
discreet wordt omgegaan met uw gegevens.
Deze brochure is bedoeld om u te informeren
over de verschillende kredietvormen en u te voorzien van informatie die u kan helpen bij het maken
van een juiste keuze. Bij deze brochure hoort de
tarievenbijlage DEFAM Financieringen, deze kunt
u opvragen bij uw tussenpersoon of op onze
internetpagina, www.defam.nl, downloaden.

Welke lening?
Bij DEFAM Financieringen kunt u op verschillende
manieren geld lenen. Voor welke kredietvorm u
het beste kunt kiezen, hangt onder andere af van
uw bestedingsdoel. Wilt u bijvoorbeeld een auto
kopen of extra financiële armslag voor (on)verwachte uitgaven? Verder is het belangrijk om de
looptijd van uw financiering af te stemmen op de
(economische) levensduur van uw bestedingsdoel. Wanneer wilt u bijvoorbeeld opnieuw een
auto kopen?

Bij DEFAM Financieringen kunt u kiezen uit de
volgende kredietvormen:

Doorlopend Krediet
Het Doorlopende Krediet is flexibel: binnen de
afgesproken kredietlimiet kunt u geld opnemen
wanneer u maar wilt. U betaalt alleen rente
over het bedrag dat u hebt opgenomen, de
rente is variabel. De maandtermijn bestaat uit
een aflossings- en rentedeel.

Persoonlijke Lening
Met de Persoonlijke Lening beschikt u in één
keer over uw gehele kredietbedrag. U leent dit
bedrag tegen een vaste rente. Vervolgens
betaalt u de lening terug met een vast bedrag
per maand in een vast aantal maanden. Zo
weet u precies waar u aan toe bent.

Huurkoop
Met een huurkoop financiert u de aanschafprijs
van een specifiek bestedingsdoel zoals een
auto. U betaalt het geleende bedrag in een vast
aantal maandtermijnen terug. Om uw
maandtermijn te verlagen zijn er een aantal
aantrekkelijke alternatieven, zoals het doen van
een aanbetaling in het begin of u spreekt af dat
u aflost tot een vooraf overeengekomen
bedrag. Dit bedrag - de slottermijn - lost u
vervolgens tegelijk met de laatste reguliere
maandtermijn af.

Doorlopend Krediet
Het Doorlopend Krediet van DEFAM is vooral geschikt als u graag over extra financiële armslag wilt
beschikken. U maakt gebruik van uw lening wanneer u maar wilt.

De kredietlimiet voor het Doorlopend Krediet is
minimaal EUR 2.250,- en maximaal EUR 70.000,-.
Met het Doorlopend Krediet kunt u geld opnemen
tot u de kredietlimiet hebt bereikt. U hoeft dus
niet alles in één keer op te nemen. U kunt zelfs
afgeloste bedragen opnieuw opnemen, zolang u
maar niet boven de kredietlimiet uitkomt.
Bedragen opnemen van uw Doorlopend Krediet
is simpel. U gebruikt hiervoor speciale opnameformulieren. Die vindt u bij uw maandafschriften.
Nadat DEFAM het opnameformulier heeft
ontvangen, krijgt u het bedrag direct op uw eigen
rekening gestort.
U betaalt uw krediet in maandelijkse termijnen
terug. Dit maandelijkse bedrag bestaat uit een
aflossingsdeel en een rentedeel. U betaalt alleen
rente over het bedrag dat u hebt opgenomen, het
rentetarief van uw Doorlopend Krediet is variabel.
U bepaalt de maandtermijn die het beste bij uw
situatie past: een vaste of een mogelijk variabele
maandtermijn. Bij een vast termijnbedrag betaalt
u 2% van de kredietlimiet, ongeacht de hoogte
van het werkelijk opgenomen bedrag. Bij een
variabel termijnbedrag betaalt u maandelijks 2%
van het hoogste opgenomen bedrag. De
minimale maandtermijn is EUR 45,-.
Vanaf uw 60ste levensjaar moet u uw Doorlopend
Krediet aflossen. U kunt dan niet langer geld
opnemen.
U ontvangt elke maand een maandafschrift met
de status van uw Doorlopend Krediet. Hierop
staan onder andere de afgesproken kredietlimiet,
de maandtermijn, het huidige rentepercentage,
hoeveel uw saldo bedraagt en hoeveel u nog kunt
opnemen. U kunt uw saldo ook opvragen via uw
intermediair.

Absolute vrijheid in lenen:
opnemen, aflossen en weer
opnemen zoals het u uitkomt!

Persoonlijke lening

Staat u op het punt om een grote aankoop te doen? Met een Persoonlijke Lening van DEFAM beschikt u
in één keer over een vast bedrag. U leent dit bedrag tegen een vaste rente. Vervolgens betaalt u de lening
terug met een vast bedrag per maand in een van tevoren vastgesteld aantal maanden. Zo weet u precies
waar u aan toe bent.

Een Persoonlijke Lening kan variëren van
EUR 2.250,- tot maximaal EUR 70.000,-. Nadat u
de hoogte van uw Persoonlijke Lening hebt
vastgesteld, bepaalt u de looptijd. Die is minimaal
12 en maximaal 72 maanden. Wilt u uw
Persoonlijke Lening gebruiken voor woningverbetering, een stacaravan of een pleziervaartuig?
Dan kunt u gebruikmaken van een looptijd tot
maximaal 120 maanden.

U betaalt het geleende bedrag terug via gelijke
maandelijkse termijnen. Deze termijnen zijn onder
andere gebaseerd op de looptijd van de lening.
Hoe langer de looptijd, hoe minder u per maand
betaalt en andersom. De maandtermijnen
bestaan voor een deel uit aflossing en voor een
deel uit rente. De rente staat gedurende de gehele
looptijd vast. Aan het einde van de looptijd hebt u
de volledige lening afgelost.

Huurkoop
Met Huurkoop van DEFAM krijgt u de mogelijkheid om grote aankopen aantrekkelijk te
financieren. U betaalt het leenbedrag terug in een vast aantal maandelijkse termijnen.
U heeft de mogelijkheid om uw maandtermijnen te verlagen door gebruik te maken van
een hogere slottermijn.

Huurkoop is geschikt voor grote aankopen, zoals
auto's, caravans of motoren. Tijdens de looptijd
van de financiering bent u economisch eigenaar
van het goed dat u met de financiering aanschaft.
U bent nog geen juridisch eigenaar. U verleent
een 'zekerheid' op het object aan DEFAM tot aan
het einde van de looptijd van de financiering. Na
afloop, als u het huurkoopbedrag volledig hebt
afgelost, valt de 'zekerheid' u toe en bent u zowel
economisch als juridisch eigenaar van het object.
Het minimum bedrag dat u bij een Huurkoop kunt
lenen is EUR 2.250,- en het maximumbedrag is de
aanschafwaarde van het bestedingsdoel. Het
maximum leenbedrag bij een Huurkoop is
EUR 70.000,-. De looptijd van de financiering is
afhankelijk van de gewenste gebruiksduur en de
waarde van het bestedingsdoel. Door de hoogte
van de slottermijn af te stemmen op de geschatte

restwaarde van uw aanschaf na de gebruiksduur
kunt u profiteren van lagere maandtermijnen. De
slottermijn is gelijk aan of lager dan de geschatte
restwaarde. De leverancier schat de restwaarde
van uw aanschaf. U heeft echter géén garantie op
de geschatte restwaarde.
De maandtermijnen bestaan voor een deel uit
aflossing en voor een deel uit rente. De
minimum maandtermijn die DEFAM hanteert is
EUR 45,-. De rente van uw financiering staat vast
gedurende de looptijd die kan variëren van 3 tot
72 maanden. Het aantal maandtermijnen legt u
van tevoren vast.
Gedurende de looptijd van de Huurkoop bent u
verplicht om uw aankoop goed te onderhouden
en te verzekeren. De verzekering kunt u afsluiten
bij een solide maatschappij naar uw keuze.

Overlijdensrisicoverzekering
Bij het aangaan van een lening gaat u een
financiële verplichting aan. Het is verstandig na te
denken over de dekking van het overlijdensrisico.
Dit om te voorkomen dat, bij onverhoopt overlijden, uw nabestaanden blijven zitten met een
krediet dat u nog niet hebt afbetaald.
Voor alle vormen van consumptief krediet kent
DEFAM Financieringen standaard een gratis
overlijdensrisicodekking voor de eerste kredietnemer tot EUR 22.750,- die, bij het afsluiten van
de overeenkomst, 60 jaar of jonger is. In onze
contractvoorwaarden leest u meer over de precieze
invulling van deze verzekering.

Uw kredietaanvraag beoordeeld
Bij de beoordeling van uw leenaanvraag maakt DEFAM gebruik van verschillende
hulpmiddelen, zoals het credit-scoresysteem. Dit systeem is gebaseerd op een
objectieve statistische analyse van duizenden toe- en afgewezen kredieten en kent
een score toe aan vele gegevens van uw kredietaanvraag. Daarnaast is het bijvoorbeeld belangrijk of er zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan in uw
kredietverleden. Maar ook of uw netto-inkomen voldoende is voor woonlasten,
overige vaste lasten, de lasten van de aangevraagde lening en de noodzakelijke
kosten voor levensonderhoud.

Vraagt u krediet aan? Dan berekent DEFAM of de
lasten van de nieuwe lening niet te zwaar voor u
wegen. Daarbij geldt de norm dat u 2% van de
limiet of het oorspronkelijke leenbedrag altijd
moet kunnen betalen.

Inkomenspositie

Alleenstaand zonder kinderen
Alleenstaand met kinderen
Gehuwd of samenwonend met of zonder kinderen

DEFAM hanteert bij de beoordeling van uw
aanvraag vaste normen voor de kosten van
levensonderhoud. In de onderstaande tabel vindt
u de minimumbedragen.

% van
het inkomen*

Minimumnormbedrag
per maand

40
40
40

s 625
s 795
s 910

* Vakantiegeld en toeslagen worden niet bij het inkomen meegeteld.

Twee rekenvoorbeelden ter verduidelijking van
de berekening of u voldoende geld overhoudt:

Rekenvoorbeeld 1
Situatie: alleenstaande zonder kinderen
Inkomen
s 1.250,Huur
s 325,s 625,Norm levensonderhoud
Beschikbaar voor
maandelijkse aflossing*

s

300,-

* Dit bedrag houdt u over voor uw overige financiële
verplichtingen, inclusief de nieuwe maandtermijn.

Rekenvoorbeeld 2
Situatie: tweeverdieners met kinderen
s 1.950,Totaal inkomen
Bruto hypotheek
s 575,Norm levensonderhoud
s 910,Beschikbaar voor
maandelijkse aflossing*

s

465,-

* Dit bedrag houdt u over voor uw overige financiële
verplichtingen, inclusief de nieuwe maandtermijn.

De zekerheid van een
vaste rente en looptijd.

U kunt een lening aanvragen bij DEFAM als u:

In zeven stappen naar een krediet

• beschikt over inkomen uit een vast dienstverband;
• Nederlands ingezetene bent en/of beschikt over
een permanente verblijfsvergunning;
• een geldige legitimatie en/of verblijfsvergunning kunt overleggen;
• uw inkomen kunt aantonen (bijvoorbeeld door
een recente, originele loonstrook);
• 24 jaar of ouder bent en 59 jaar of jonger voor
een Doorlopend Krediet, 63 jaar of jonger voor
een Persoonlijke Lening en Huurkoop.

1. U bepaalt de vorm en de hoogte van uw krediet.
2. Samen met uw intermediair vult u het
aanvraagformulier in dat vervolgens direct
wordt verzonden naar DEFAM.
3. DEFAM beoordeelt uw aanvraag aan de hand
van onder meer uw inkomsten- en lastenverhouding en een BKR-toetsing.
4. U krijgt via uw intermediair bericht over de
uitslag van de beoordeling.
5. Uw intermediair stelt bij goedkeuring het
contract op en stuurt dit samen met de
benodigde stukken naar DEFAM.
6. DEFAM controleert het contract en de stukken.
7. U kunt beschikken over uw geld.

Mocht u een afwijzing ontvangen voor uw
aanvraag dan kunnen wij u op uw verzoek de
reden(en) schriftelijk mededelen.

Bureau Krediet Registratie
Geld lenen is een kwestie van vertrouwen. U moet ervan uit kunnen gaan dat u door het
lenen van geld niet meer verplichtingen aangaat dan u kunt betalen. Om dat te
voorkomen, is DEFAM wettelijk verplicht om bij elke leenaanvraag informatie in te
winnen over het verloop van eventueel eerdere leningen. Ook uw huidige financiële
situatie wordt bekeken. Deze informatie wordt verstrekt door de Stichting Bureau
Krediet Registratie (BKR) in Tiel.
Het BKR registreert vrijwel alle in Nederland verstrekte kredieten. Als u een lening sluit
is DEFAM verplicht deze aan te melden bij het BKR. Ook eventuele onregelmatigheden
in het betalingsverloop worden gemeld, zoals achterstanden langer dan twee maanden.
Wilt u meer weten over het BKR? Kijk dan op www.bkr.nl.

Voorkom problemen,
betaal op tijd
Sluit u een lening bij DEFAM? Dan bent u verplicht
het verschuldigde maandbedrag automatisch van
uw betaalrekening af te laten schrijven. Als het
termijnbedrag niet kan worden afgeschreven,
ontvangt u een herinnering.
Zorg dat u op tijd betaalt, want over het achterstallige bedrag wordt rente in rekening gebracht.
Deze rente is gelijk aan het in de overeenkomst
vermelde effectieve rentepercentage op jaarbasis
en geschiedt in dagen nauwkeurig. Voor een
Doorlopend Krediet geldt deze vertragingsrente
ook wanneer men in gebreke is en het uitstaand
saldo hoger is dan de kredietlimiet.

Vervroegde opeisbaarheid
van uw financiering
In sommige gevallen stopt de looptijd van uw
financiering vervroegd. Uw krediet wordt dan
opgeëist. U krijgt hiermee te maken als:
• u minstens twee maanden achterstallig bent
met betaling van een vervallen termijnbedrag
en u - na in gebreke te zijn gesteld - nalatig blijft
in de nakoming van uw verplichtingen;
• u Nederland metterwoon heeft verlaten, of kan
worden vastgesteld dat u binnen enkele maanden Nederland metterwoon gaat verlaten;
• u overlijdt en de verwachting bestaat dat de
betalingsverplichtingen niet worden nagekomen;
• de rechter u insolvent heeft verklaard;
• het goed dat als onderpand voor de lening
dient, verduisterd is;
• u onjuiste informatie heeft gegeven waardoor
DEFAM u geen lening zou hebben verstrekt of
dat onder andere voorwaarden zou hebben
gedaan.

Vervroegd aflossen
Uw financiële situatie kan in de loop van de tijd veranderen. U hebt bijvoorbeeld aan
het einde van de maand wat geld over. Of u hebt vakantiegeld ontvangen. Financiële
meevallers die u kunt gebruiken voor extra aflossingen? Bij een Doorlopend Krediet is
dat geen enkel probleem. U kunt altijd zonder kosten geheel of gedeeltelijk extra aflossen.

Zonder kosten vervroegd geheel of gedeeltelijk
aflossen is bij een Persoonlijke Lening en
Huurkoop niet mogelijk. Wanneer u de Persoonlijke
Lening of Huurkoop geheel vervroegd aflost,
brengt DEFAM het volgende in rekening:
• 5% van de kredietsom, voordat meer dan eenvijfde deel van de looptijd is verstreken;
• 3% van de kredietsom, nadat meer dan eenvijfde deel, maar niet meer dan tweevijfde deel van
de looptijd is verstreken;
• 2% van de kredietsom, nadat meer dan tweevijfde deel, maar niet meer dan drievijfde deel
van de looptijd is verstreken;
• niets, als meer dan drievijfde deel van de looptijd is verstreken.

Voorbeeld:
Kredietsom:
Looptijd:
Aflossing:
Vergoeding:

s 4.000,48 maanden
in maand 13
3% over s 4.000,- = s 120,-

Bij een vervroegde aflossing van een deel van de
lening geldt de bovenstaande regeling ook, maar
dan over het evenredige deel. Het evenredig deel
wordt bepaald door het bedrag dat vervroegd
wordt afgelost, te delen door het uitstaande saldo
op het tijdstip van vervroegde aflossing.
Verrekening vindt plaats aan het einde van de
looptijd.

Belangrijk
De leningen van DEFAM Financieringen zijn
uitsluitend verkrijgbaar bij assurantie- en
financieringstussenpersonen. Het intermediair
informeert u graag verder over de verschillende
kredietvormen en voorwaarden van DEFAM. Deze
brochure bevat geen advies toegesneden op uw
persoonlijke situatie.
De tarieven en voorbeelden van betalingsregelingen, waaronder looptijden en maandbedragen, van de producten van DEFAM zijn
opgenomen in een aparte bijlage. Van deze
informatie dient u kennis te nemen voordat u
beslist of u een lening aangaat. Vraag naar de
tarievenbijlage bij uw intermediair. U kunt deze
bijlage ook downloaden via onze internetsite
www.defam.nl.

Klachten?
Mocht er iets misgaan met uw lening, probeer dit
dan altijd eerst op te lossen met uw intermediair.
Lukt dit niet, schrijf dan een brief over uw probleem of klacht aan DEFAM, t.a.v. de afdeling
Klachtenservice. Vermeld naast uw naam en
adresgegevens altijd uw contractnummer.

Vindt u dat uw klacht uiteindelijk niet adequaat is
opgelost, dan kunt u uw klacht richten aan de
Commissie van Toezicht van de Vereniging van
Financieringsondernemingen (VFN). DEFAM is lid
van de VFN en is gebonden aan de VFN
Gedragscode. Meer informatie kunt u vinden op
www.vfn.nl.

DEFAM. Uw heldere keuze.

Postbus 178
3980 CD Bunnik
Telefoon (030) 659 66 66
Fax
(030) 659 66 60
info@defam.nl
Email
www.defam.nl

DEFAM Financieringen BV, Handelsregister Utrecht nr. 30081840 staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten
en beschikt over vergunning (nr. 12012683) om consumptief krediet te mogen aanbieden.

19066/052006

Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptieve kredietvormen, waarmee u
kunt doen wat u graag wílt doen. En omdat uw financiën een privéaangelegenheid zijn, gaan wij zeer discreet met uw krediet om. Voor welke
vorm u ook kiest, bij DEFAM bent u er zeker van dat u onbezorgd kunt gaan
genieten. DEFAM: uw heldere keuze voor een consumptief krediet!

Tarievenbijlage
Tarieven per 1 september 2006

Deze tarievenbijlage is bedoeld om u te informeren over onze tarieven. Meer informatie over
de verschillende kredietvormen kunt u lezen in de brochure “Geld Lenen”. Vraag hierom bij uw
adviseur.

Doorlopend Krediet
Overzicht rente en theoretische looptijd Doorlopend Krediet
(per 1 september 2006; rentewijzigingen voorbehouden)

Kredietlimiet

Bij het berekenen van de theoretische looptijd en
voor de berekening van de totale kosten worden de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Het krediet wordt overeenkomstig de bij het
aangaan van het krediet vastgestelde betalingsregeling afgewikkeld;
- Er treden geen wijzigingen op in de kredietvergoeding;
- Het uitstaand saldo is op het tijdstip waarop de
kredietsom ter beschikking wordt gesteld gelijk
aan de kredietlimiet;
- Het uitstaand saldo neemt niet toe anders dan
uit hoofde van het in rekening brengen van
kredietvergoeding.

s
s
s
s
s
s

Nominale
rente
per maand

Effectieve
rente op
jaarbasis*

0,892%
0,892%
0,892%
0,892%
0,892%
0,892%

11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%

2.250,10.000,15.000,20.000,30.000,70.000,-

Theoretische looptijd in maanden en totale kosten
bij maandtermijnen van 2% van de kredietlimiet
Maandtermijn**

Theoretische
looptijd

s
45,00
s 200,00
s 300,00
s 400,00
s 600,00
s 1.400,00

67
67
67
67
67
67

Totale kosten

s
s
s
s
s
s

3.015,00
13.400,00
20.100,00
26.800,00
40.200,00
93.800,00

* De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding van het krediet.
Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.
** De maandtermijnen zijn inclusief rente en de dekking van het overlijdensrisico voor de op het
contract als eerste genoemde kredietnemer tot s 22.750,-.

Voorbeeldberekeningen Doorlopend Krediet:
Maandtermijn bedraagt 2% van
de afgesproken kredietlimiet:

Maandtermijn bedraagt 2% van
de afgesproken kredietlimiet:
Kredietlimiet
Maandtermijn 2%
Nominale rente per maand
Effectieve rente op jaarbasis
Theoretische looptijd
Totale kosten

s
s

2.250,00
45,00
0,892%
11,2%
67 mnd
s 3.015,00

Maandtermijn bedraagt 2% van
het ten hoogste opgenomen saldo:
Kredietlimiet
Ten hoogste opgenomen saldo
Maandtermijn 2%
Nominale rente per maand
Effectieve rente op jaarbasis
Theoretische looptijd
Totale kosten

Kredietlimiet
Maandtermijn 2%
Nominale rente per maand
Effectieve rente op jaarbasis
Theoretische looptijd
Totale kosten

s
s

70.000,00
1.400,00
0,892%
11,2%
67 mnd
s 93.800,00

Maandtermijn bedraagt 2% van
het ten hoogste opgenomen saldo:
s 10.000,00
s 5.000,00
s
100,00
0,892%
11,2%
67 mnd
s 6.700,00

Kredietlimiet
Ten hoogste opgenomen saldo
Maandtermijn 2%
Nominale rente per maand
Effectieve rente op jaarbasis
Theoretische looptijd
Totale kosten

s 70.000,00
s 10.000,00
s
200,00
0,892%
11,2%
67 mnd
s 13.400,00
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Persoonlijke Lening en Huurkoop
Overzicht rente en termijnbedragen per maand
Per 1 september 2006; rentewijzigingen voorbehouden.
Kredietsom
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

2.250
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
70.000

Termijnbedragen per maand**

Effectieve
rente op
jaarbasis*
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%

12 mnd

Totale kosten
bij 12 mnd

198,50
882,24
1.102,80
1.323,36
1.543,93
1.764,49
2.205,61
2.646,73
3.087,86
3.528,98
3.970,10
6.175,72

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

2.382,00
10.586,88
13.233,60
15.880,32
18.527,16
21.173,88
26.467,32
31.760,76
37.054,32
42.347,76
47.641,20
74.108,64

36 mnd

Totale kosten
bij 36 mnd

73,30
325,79
407,24
488,69
570,13
651,58
814,48
977,38
1.140,27
1.303,17
1.466,07
2.280,55

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

2.638,80
11.728,44
14.660,64
17.592,84
20.524,68
23.456,88
29.321,28
35.185,68
41.049,72
46.914,12
52.778,52
82.099,80

Totale kosten
bij 72 mnd

72 mnd
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

n.v.t.
188,61
235,77
282,92
330,08
377,23
471,54
565,85
660,16
754,47
848,78
1.320,33

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

n.v.t.
13.579,92
16.975,44
20.370,24
23.765,76
27.160,56
33.950,88
40.741,20
47.531,52
54.321,84
61.112,16
95.063,76

* Effectieve rente op jaarbasis is voor alle looptijden en kredietsommen 11,2%. De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet.
Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.
** De maandtermijnen zijn inclusief rente en de dekking van het overlijdensrisico voor de op het contract als eerste genoemde kredietnemer tot s 22.750,-.

Voorbeeldberekening Persoonlijke Lening en Huurkoop
Kredietsom
Looptijd
Maandtermijn
Totale kosten
72 x s 1.320,33 =
Kredietvergoeding
s 95.063,76 - s 70.000
Effectieve rente op jaarbasis

s
s
s
s

70.000,00
72 maanden
1.320,33
95.063,76
25.063,76
11,2%

Kredietsom
Looptijd
Maandtermijn
Totale kosten
12 x s 198,50 =
Kredietvergoeding
s 2.382,00 - s 2.250
Effectieve rente op jaarbasis

s
s
s
s

2.250,00
12 maanden
198,50
2.382,00
132,00
11,2%

Omrekenfactoren voor de berekening van de maandtermijn voor niet in de tabel genoemde kredietsommen per s 1.000,(afronding naar beneden op centen nauwkeurig):
Looptijd

12 mnd

24 mnd

36 mnd

48 mnd

60 mnd

72 mnd

Factor

88,225

46,452

32,579

25,682

21,575

18,862

Met behulp van deze omrekenfactoren kunt u de tussenliggende of hogere bedragen volgens onderstaande voorbeelden berekenen.

Voorbeeldberekening Persoonlijke Lening en Huurkoop gebruikmakend van de omrekenfactor:
Kredietsom
Looptijd
Omrekenfactor
(s 22.000 / 1.000) x 21,575 =
Maandtermijn
60 x s 474,65 =
Totale kosten
Kredietvergoeding
s 28.479,00 - s 22.000 =
Effectieve rente op jaarbasis

s 22.000,00
60 maanden
21,575
s
474,65
s 28.479,00
s 6.479,00
11,2%

Huurkoop met restwaarde/slottermijn
Voorbeeldberekening voor een Huurkoop met een restwaarde/slottermijn:

Kredietsom
Looptijd
Omrekenfactor
Restwaarde
Restwaardefactor
Effectieve rente op jaarbasis

s

30.000,00
60 maanden
21,575
s
6.000,00
8,885930
11,2%

STAP 1

(Kredietbedrag - Restwaarde) / 1.000 x Omrekenfactor
(s 30.000 - s 6.000) / 1.000 x 21,575 =

STAP 2

(Restwaarde / 1.000) x Restwaardefactor
(s 6.000 / 1.000) x 8,885930 =
Maandtermijn

DEFAM Financieringen BV, Handelsregister Utrecht nr. 30081840 staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten
en beschikt over vergunning (nr. 12012683) om consumptief krediet te mogen aanbieden.

s

517,80

s

53,32

s

571,12
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De restwaardefactor per 1.000 is 8,885930

