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KLANTNUMMER 

Gegevens Kredietnemer 1

Identificatiegegevens

Legitimatie

Nr. legitimatiebewijs

Nr. verblijfsvergunning 

Persoonsgegevens 

Man/Vrouw

Naam en voorletter(s)  

Geboortedatum 

Postcode    Huisnummer

Adres

Woonplaats 

Sinds

Telefoonnummer(s)

E-mail adres

Bankgegevens

IBAN Rekeningnummer 

Beroepsgegevens 

Inkomstenbron   Werknemer   Uitzendkracht   Zelfstandig   Uitkering

  Fulltime   Parttime uur

Soort contract (alleen als u in loondienst bent)

  1/2 jaar   1 tot 3 jaar   onbepaalde tijd

Netto maandinkomen uit werk

13e maand/niet-variabele bonus

Netto maandinkomen uit uitkering(en) 

Soort uitkering 

Sinds

Burgerlijke staat  Gehuwd  Ongehuwd
 Geregistreerd partnerschap Gescheiden  
 Samenwonend  Weduwe/weduwnaar

Overige gegevens

Woonomstandigheden  Huur  Eigendom  Bij ouders  Kamer(s)

 Bruto huur* of  Bruto hypotheek*
* per maand

 Nee  Ja, € per maandExtra kosten

Kinderen inwonend   Nee  Ja, hoeveel

Kredietvoorwaarden

a. Het totale kredietbedrag (aankoopbedrag) betalen wij uit aan de op de volgende zijde genoemde aangesloten winkelier.
b. U betaalt het totale kredietbedrag terug door het afgesproken termijnbedrag uiterlijk op de 1e dag van elke maand aan ons te betalen.
c. Wij incasseren het termijnbedrag automatisch van het door u opgegeven bankrekeningnummer. Hiervoor geeft u ons toestemming door ondertekening van de apart bijgevoegde Doorlopende

machtiging SEPA. 
d  De debetrente is in het termijnbedrag per maand opgenomen. 
e. U mag altijd extra aflossen of het totale kredietbedrag terugbetalen. U betaalt hiervoor geen extra kosten.

Totale kredietbedrag € 

Termijnbedrag per maand €

Debetrentevoet op jaarbasis %

Jaarlijkse kostenpercentage* % 

Looptijd  maanden

Totale door u te betalen bedrag* €

Wie ondertekenen deze overeenkomst?

1. Kredietgever: Santander Consumer Finance S.A. – Branche Nederland, gevestigd te Vliegend Hertlaan 77, 3526 KT Utrecht, ingeschreven bij KvK Utrecht onder nummer 84418966 en 
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12048594, hierna te noemen: wij of ons.

2. Kredietnemer 1 en indien van toepassing Kredietnemer 2, hierna te noemen: u of uw.
3. De bij ons aangesloten winkelier of bemiddelaar, hierna te noemen: winkelier.

In deze kredietovereenkomst werken we met juridische begrippen. Kijk voor de uitleg van deze begrippen in de Begrippenlijst van onze Algemene Voorwaarden.

Gegevens lening

* We zijn er bij de berekening van het Jaarlijkse kostenpercentage en het Totale door u te betalen 
bedrag vanuit gegaan dat u geen extra betalingen doet en dat wij de afgesproken termijnbedragen 
op tijd kunnen incasseren.

Aankoopomschrijving

Aankoopbedrag €

999,00

32,03

10,00

10,00

36

1.153,08

Diverse bruingoed

999,00

Europees ID-bewijs

IG8HF6K60

DHR

F DE KEIZER

6 december 1969

3206SB 65

BORSTELGRAS

SPYKENISSE

0631583068 0631583068

f.a.dekeizer@gmail.com

NL96 RABO 0349 2792 25

x

x

€ 2.824,00

x

x

x € 200,00

x
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Verklaring en ondertekening

Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart u dat:
a. alle gegevens die u heeft opgegeven in deze kredietovereenkomst volledig en juist zijn, dat u 

alle vragen naar waarheid heeft beantwoord en dat u de termijnbedragen iedere maand kunt 
betalen. Het is belangrijk dat wij uw juiste gegevens hebben, zo kunnen we er onder andere 
voor zorgen dat u niet meer leent dan u kunt terugbetalen. U bent daarom ook altijd verplicht 
om ons (of de winkelier) aanvullende documenten te geven (zoals een loonstrook of een 
bankafschrift) die uw financiële stand van zaken bewijzen als wij daarom vragen. Dit geldt altijd
tijdens de hele looptijd van Comfort Lease;

b. u ermee akkoord gaat dat uw gegevens worden gebruikt zoals wij dat hebben aangegeven bij 
het College Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent dat wij u informatie mogen sturen 
over onze producten, diensten en aanbiedingen. Als u geen informatie wilt ontvangen, geef dit
dan schriftelijk aan ons door per e-mail (klantenservice@santander.nl) of per brief t.a.v. afdeling 
Klantenservice;

c. u het standaard informatieblad, de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement heeft
gezien, ontvangen en ermee akkoord bent. Deze documenten horen bij deze kredietovereen-
komst;

d. u akkoord bent dat de bedragen die u moet betalen, vervroegd opeisbaar zijn zoals beschreven
is in artikel 6.5. van de Algemene Voorwaarden;

e. u weet dat wij geen advies geven. U heeft zelf gekozen voor Comfort Lease en u heeft deze
keuze bewust gemaakt.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel. Om ervoor te zorgen dat u 
niet te veel leent zullen wij bij BKR vertrouwelijk informeren of u al leningen heeft en hoe de
betalingen hiervan verlopen (zijn). Zodra wij uw aanvraag hebben geaccepteerd, zullen wij uw 
kredietovereenkomst bij BKR registreren. Wij registreren bij BKR ook eventuele betalingsachter-
standen.

ACCEPTATIENUMMER

Gegevens winkelier

Aansluitnummer

Naam winkelier

Naam verkoper

Adres

Postcode

Plaats

Referentienummer (voor eigen administratie)

De winkelier verklaart de Algemene Voorwaarden en het standaard informatieblad  
te hebben overhandigd en het legitimatiebewijs en de handtekening(en) van 
Kredietnemer(s) te hebben gecontroleerd en dat deze overeenstemmen met de 
identiteit van Kredietnemer(s).

Handtekening Kredietnemer 1

Datum

Plaats

Handtekening Kredietnemer 2
(stuur kopie legitimatie mee als Kredietnemer 2 
ondertekent)

Datum

Plaats

Handtekening winkelier

Datum

Plaats

Ondertekening door Santander Consumer 
Finance S.A. – Branche Nederland
Handtekening Kredietgever

Datum

Plaats Utrecht

Gegevens Kredietnemer 2

Identificatiegegevens

Gehuwd of geregistreerd partner van Kredietnemer 1  Ja  Nee

Legitimatie

Nr. legitimatiebewijs

Nr. verblijfsvergunning 

Persoonsgegevens 

Man/Vrouw

Naam en voorletter(s) 

Geboortedatum 

Beroepsgegevens 

Inkomstenbron   Werknemer   Uitzendkracht   Zelfstandig   Uitkering

  Fulltime   Parttime uur

Soort contract (alleen als u in loondienst bent)

  1/2 jaar   1 tot 3 jaar   onbepaalde tijd 

Netto maandinkomen uit werk

13e maand/niet-variabele bonus

Netto maandinkomen uit uitkering(en) 

Soort uitkering 

Sinds

Overige gegevens

Alimentatie (te betalen)  Nee  Ja, per maand

Heeft u alles goed ingevuld?
Gebruik de checklist om dit te controleren.

0014871

-MEDIA LEASE TO GO

101029 MEDIA LEASE TO GO

DE ROTSTUIN 12

7325GC

APELDOORN

0014871

9626701

18 mei 2022

APELDOORN

18 mei 2022

APELDOORN

18 mei 2022



Doorlopende machtiging  
Standaard Europese Incasso 
SEPA

SE
PA
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S/
11

21

Santander Consumer Finance S.A. – Branche Nederland, gevestigd te Vliegend Hertlaan 77, 3526 KT Utrecht, ingeschreven bij KvK 
Utrecht onder nummer 84418966 en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12048594. 
Bankrekeningnummer ABN AMRO NL22ABNA0487710150.

Handtekening

Incassantgegevens

Naam

Adres

Postcode/Plaats

Land

Incassant ID

Kenmerk machtiging 

Reden afschrijving

Kredietnemer- en bankgegevens

Kredietnemer(s)

Naam

Adres

Postcode/Plaats

Land

Geboortedatum

Naam

Adres

Postcode/Plaats

Land

Geboortedatum

Controleer of vul hier uw bankrekeningnummer in

Bankrekeningnummer (IBAN)*

Nederland Nederland

* Uw bankrekeningnummer (IBAN) kunt u vinden op uw bankafschrift, bankpas of op de eerste pagina van de kredietovereenkomst.

Machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Santander Consumer Finance S.A. – Branche Nederland om doorlopende incasso-
opdrachten  te sturen naar uw bank voor de afschrijving van het termijnbedrag om uw krediet af te lossen. Ook geeft u door ondertekening van dit 
formulier  toestemming aan uw bank om deze incasso’s uit te laten voeren door Santander Consumer Finance S.A. – Branche Nederland. Zoals 
ook is aangegeven in de  Algemene Voorwaarden zal Santander Consumer Finance S.A. – Branche Nederland u niet telkens vooraf informeren over 
deze automatische incasso. 

Als het termijnbedrag wijzigt door een aankoop of geldopname uit uw krediet, kunt u deze informatie terugvinden op uw rekeningoverzicht.  
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ondertekening

Kredietnemer

Datum

Plaats

Santander Consumer Finance S.A. – Branche Nederland 

Vliegend Hertlaan 77

3526 KT Utrecht

Nederland

NL81ZZZ300762840000

aflossing krediet

DUR33430973420220518094013

F DE KEIZER

BORSTELGRAS 65

3206SB SPYKENISSE

6 december 1969

NL96 RABO 0349 2792 25

F DE KEIZER

18 mei 2022

APELDOORN


