Checklist
voor een goede afhandeling
Kopie geldig identiteitsbewijs

Kopie geldig identiteitsbewijs

■
■
■
■

De pasfoto en het burgerservicenummer
(BSN) zijn afgeschermd.
De handtekening op het financierings
contract is gelijk aan de handtekening
op het identiteitsbewijs
Voor- en achterzijde zijn gekopiëerd
(in geval van creditcardformaat)
Identiteitsbewijs is nog geldig

Kopie salarisstrook

Ook de achterzijde

■

Kopie salarisstrook
Mevrouw L.J.M.P. Klaverbeek-Zilverbeek
Singaporestraat 92
1175 RA LIJNDEN

■
■

■
Kopie bankafschrift

■

De salarisstrook is niet ouder dan
2 maanden, gerekend vanaf de datum
van ondertekening
De NAW*-gegevens zijn gelijk aan de
NAW-gegevens van het contract
Het netto salaris komt overeen met
de aanvraag. Bonus, vakantiegeld,
reiskosten en andere éénmalige
vergoedingen mogen niet worden
meegenomen als netto salaris
Korter dan 1 jaar in dienst? Er is een
kopie van de arbeidsovereenkomst
nodig voor onbepaalde tijd
Geen dienstverband voor onbepaalde
tijd? Indien gevraagd is er een
intentieverklaring nodig

Kopie bankafschrift

■
■
■
■
■
■

Het bankafschrift toont alle transacties
van een volledige maand
Het bankafschrift is niet bewerkt
Het bankafschrift is niet ouder dan
2 maanden, gerekend vanaf de datum
tenaamstelling voertuig
De NAW-gegevens zijn gelijk aan de
NAW-gegevens van het contract
De woonlasten zijn vermeld en komen
overeen met de aanvraag
De inkomsten zijn vermeld en komen
overeen met de aanvraag

Kopie tenaamstellingsverslag

■

Tenaamstellingsverslag met tenaam
stelling op naam van (één van)
de contractant(en)

*NAW: Naam, adres en woonplaats
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Singaporestraat 92-100
1175 RA LIJNDEN
Postbus 330
Singaporestraat
92-100
Singaporestraat
92-100
1170RA
AH LIJNDEN
BADHOEVEDORP
1175
RA
LIJNDEN
1175
Postbus
330
Postbus 330
contractnummer:
23246367
1170
AH BADHOEVEDORP
BADHOEVEDORP
1170
AH

K.v.K. Amsterdam 30085071
Bank NL75RBOS0437029948
Telefoon
020 - 3430085071
21
621
K.v.K.
Amsterdam
30085071
K.v.K.
Amsterdam
BankNL75RBOS0437029948
NL75RBOS0437029948
Bank
Telefoon
020
34
21
621
Telefoon 020 - 34 21 621

contractnummer:23246367
23246367
contractnummer:

Aflopend Krediet

De ondergetekenden:
3.

Mevrouw L.J.M.P. Klaverbeek- Zilverbeek
geboren 29-07-1976
Singaporestraat
3.
Klaverbeek- Zilverbeek
Zilverbeek
3. Mevrouw
Mevrouw L.J.M.P.92
1175
RA 29-07-1976
LIJNDEN
geboren
geboren
29-07-1976
Singaporestraat
Singaporestraat 92
1175 RA
RA LIJNDEN
LIJNDEN
1175

1.Deondergetekenden:
FCA Capital Nederland B.V.
De
ondergetekenden:
gevestigd te Lijnden
hierna
te noemen:
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Capital
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Lijnden
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hiernatetenoemen:
noemen:FCAC
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AflopendKrediet
Krediet
Aflopend

Nog geldig?
ek

k-Zilverbe

verbee
L.J.M.P. Kla
Mevrouw
straat 92
Singapore

LIJNDEN
hierna te noemen: Leverancier
1175 RA

hiernatetenoemen:
noemen:Leverancier
Leverancier
hierna

hierna te noemen: Contractant

Gegevens
van Contractant
het object
hierna
te noemen:
noemen:
hierna
te
Contractant

Object : Automobiel

Gegevens
van het
het object
Gegevens
object
Merk
: Fiat van

Object: Automobiel
: Automobiel
Object

Merk ::: Fiat
Fiat
Type
500
Merk

Kenteken:
Meldcode:0-KBB-00
12345678
Kenteken:
0-KBB-00

Type :: 500
500
Type

Meldcode:
Meldcode:12345678
12345678

Kenteken: 0-KBB-00
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De Contractant
en de
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verklaren
door in
hetdeondertekenen
van dit contract
zij deze
heeft betaald.zijn van toepassing op dit contract en zijn meegeleverd bij dit
voorwaarden
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De
Contractant
en
de
Leverancier
verklaren
door
het
ondertekenen
van
dit
contract
datCapital
zij deze
voorwaarden hebben ontvangen. De Contractant erkent door ondertekening van het contract dat FCA Capital eigenaar is van het object totdat de contractant alles aan FCA
voorwaarden
hebben ontvangen. De Contractant erkent door ondertekening van het contract dat FCA Capital eigenaar is van het object totdat de contractant alles aan FCA Capital
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Kredietbedrag
heeft
betaald. zegge: ZEVEN DUIZEND VIJFHONDERD EURO
Kredietbedrag zegge: ZEVEN DUIZEND VIJFHONDERD EURO
Kredietbedrag zegge: ZEVEN DUIZEND VIJFHONDERD EURO

Contante prijs
€
12.500,00
Contante prijs
€
12.500,00
Totale
Kredietbedrag
€
7.500,00
Contante prijs
€
12.500,00
Totale Kredietbedrag
€
7.500,00
Slottermijn
€
0,00
Totale Kredietbedrag
€
7.500,00
Totale
kosten van het krediet voor de cliënt €€
0,00
Slottermijn
0,00
Totaal
door
de
Cliënt
te
betalen
bedrag
Slottermijn
Totale kosten van het krediet voor de cliënt €€
€ 7.500,00
0,00
0,00
Totaalkosten
door de
Cliënt
te betalen
bedrag
Totale
van
het krediet
voor
de cliënt €€ 7.500,00
0,00
Vaste debetrentevoet
van
0,0 %bedrag
op jaarbasis € 7.500,00
Totaal
door de Cliënt te
betalen
Vaste debetrentevoet van 0,0 % op jaarbasis
Vaste debetrentevoet van 0,0 % op jaarbasis

KREDIETGEGEVENS:
KREDIETGEGEVENS:
KREDIETGEGEVENS:

Aantal maandelijkse termijnen
Aantal maandelijkse termijnen
Betaaldag
Aantal
maandelijkse termijnen
Betaaldag
Termijnbedrag
Betaaldag
Termijnbedrag
Jaarlijks Kostenpercentage
Termijnbedrag
Jaarlijks Kostenpercentage
Jaarlijks Kostenpercentage

: 36 maanden
: 36 maanden
28ste
dag van de maand
:: 36
maanden
: 28ste dag van de maand
:: 28ste
€ 208,33
dag van de maand
: € 208,33
%
:: €0,0
208,33
: 0,0 %
: 0,0 %

Toestemming uitbetaling kredietbedrag
Toestemming uitbetaling kredietbedrag
Contractant verzoekt
FCACapital
om voor en uit naam van Contractant het totale kredietbedrag als volgt uit te betalen:
Toestemming
uitbetaling
kredietbedrag
Contractant verzoekt FCACapital om voor en uit naam van Contractant het totale kredietbedrag als volgt uit te betalen:
Contractant
verzoekt
FCACapital
om
voor en uit naam van Contractant het totale kredietbedrag als volgt uit te betalen:
Via FCA Capital Nederland B.V.
Via FCA Capital Nederland B.V.
Via FCA Capital Nederland B.V.
Automatische Incasso:
Automatische
Incasso:
Contractant
geeft
FCA Capital toestemming om maandelijks het termijnbedrag af te schrijven van onderstaande betaalrekening.
Contractant geeft
FCA Capital toestemming om maandelijks het termijnbedrag af te schrijven van onderstaande betaalrekening.
Automatische
Incasso:
Contractant geeft FCA Capital toestemming om maandelijks het termijnbedrag af te schrijven van onderstaande betaalrekening.
IBAN:
Machtigingsnummer (UMR): 23246367RC1402
IBAN:
Machtigingsnummer (UMR): 23246367RC1402
IBAN:
Machtigingsnummer (UMR): 23246367RC1402
Lijnden,
datum:
Lijnden,
datum:
FCA Capital Nederland
B.V.
Lijnden,
datum:
FCA Capital Nederland B.V.
L.J.M.P. Klaverbeek- Zilverbeek
leverancier
L.J.M.P. Klaverbeek- Zilverbeek
FCA Capital Nederland B.V.
leverancier
L.J.M.P. Klaverbeek- Zilverbeek
leverancier

Handtekening dealer
Financieringscontract

De stukken dienen bij voorkeur aan de dealer te worden overhandigd
bijLeverancier
ondertekening
vanhierbij
het financieringscontract.
Als verbonden
::
Leverancierverklaart
verklaarthierbij
- -dat
origineel
legitimatiebewijs
heeft ingezien
ingezien en
en op
op grond
grond daarvan
daarvande
deidentiteit(en)
identiteit(en)heeft
heeftvastgesteld
vastgestelden
endede
bemiddelaar
van
FCA Capital
controleertvan
dekredietnemer(s)
dealer de documenten
dathij/zij
hij/zijhet
het
origineel
legitimatiebewijs
van
kredietnemer(s)
heeft
handtekening(en)
gecontroleerd
(fotokopie
geldige
legitimatie
bijsluiten);
verklaart
hierbij :
handtekening(en)
gecontroleerd
(fotokopie
geldige
legitimatie
bijsluiten);
De
gegevens
van
het contract zijn
enLeverancier
waarborgt
de
vertrouwelijkheid.
Eventueel
kunt
u
de
documenten
-- dat
dat
de
handtekening(en)
van
kredietnemer(s)
in
zijn/haar
bijzijn
op
de
overeenkomst
zijn
geplaatst.
het origineel legitimatiebewijs
van kredietnemer(s)
heeft
en op grond
de identiteit(en) heeft vastgesteld en de
- dathij/zij
de handtekening(en)
van kredietnemer(s)
in zijn/haar bijzijn
opingezien
de overeenkomst
zijn daarvan
geplaatst.
recht
streeks
opsturen
naar
FCA (fotokopie
Capital Nederland
B.V., bijsluiten);
handtekening(en)
gecontroleerd
geldige legitimatie
Origineel
correct
(NAW,
kenteken,
model, etc)
Origineel
Pagina 11zijn geplaatst.
- dat de handtekening(en)
van kredietnemer(s)
in zijn/haar
bijzijn
op dedeze
overeenkomst
Antwoord
nummer 204, 1100
VB, Amsterdam
Zuid Oost.
U dient
dan
Pagina
wel minimaal 2 weken voor aflevering van de auto aan ons toe te sturen,Pagina 1
De handtekening is gelijk aan de Origineel
onder vermelding van het contract(referentie)nummer.
handtekening op het ID
U kunt de documenten ook via e-mail sturen: acceptatie@fcagroup.com

■
■

