In te vullen door Triodos Bank

Aanvragen of wijzigen rood staan op de
Triodos Internet Betaalrekening
Via dit formulier vraag je een kredietlimiet om rood te kunnen staan op je Triodos Internet Spaarrekening. Of vraag je een wijziging aan.

1. Om welke rekening gaat het?

4. Ondertekening

IBAN Triodos Internet Betaalrekening

Dit formulier dient door alle rekeninghouders ondertekend te worden.
- Hiermee ga je akkoord met de verificatie en registratie van jouw
gegevens bij Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.
- Door dit formulier te ondertekenen, ga je akkoord met de
voorwaarden die horen bij deze kredietovereenkomst (in de bijlage
van dit formulier).

Bijvoorbeeld
Naam eerste rekeninghouder
(indien van toepassing geboortenaam

)

Voorletters

M V

Naam tweede rekeninghouder
(indien van toepassing geboortenaam

)

Voorletters

M V

Voor wij het kredietlimiet vrijgeven, controleren wij of er de afgelopen
drie aaneengesloten maanden een storting van minimaal € 500,op de rekening heeft plaatsgevonden.
Plaats

2. Hoogte kredietlimiet

Datum

I k wil een kredietlimiet op mijn Triodos Internet Betaalrekening van:
(slechts 1 hokje aankruisen)
500 euro
1.000 euro

Handtekening 1 rekeninghouder

/

/
e

3. Identificatie
Wettelijk zijn wij verplicht om van elke relatie een geldige kopie
van het identiteitsbewijs op te vragen. Hebben wij nog geen kopie
van je identiteitsbewijs? Stuur dit dan mee met dit formulier.
Wij accepteren de volgende documenten: een geldig paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs. In het geval van een identiteitskaart of
rijbewijs hebben we ook een kopie nodig van de achterkant.

Handtekening 2e rekeninghouder of wettelijk vertegenwoordiger

Vul het formulier digitaal in. Print en onderteken het formulier.
Stuur het formulier in een envelop naar:
Triodos Bank NV,
Antwoordnummer 170,
3700 VB Zeist
(Een postzegel is niet nodig).
Als je vragen hebt over dit formulier, kun je contact met ons opnemen
via telefoonnummer 030 693 6511 of per e-mail via info@triodos.nl
Triodos Bank neemt jouw aanvraag na ontvangst in behandeling. Na
acceptatie wordt het krediet aan je toegekend en zijn de bijgaande
voorwaarden van toepassing. De tekst van de overeenkomst staat op
de volgende pagina.

6882-4 2005

Voorwaarden rood staan
1. Algemeen

6. Opzegging door Triodos Bank

1.1	De Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening
(hierna: Algemene Voorwaarden en de Algemene
Bankvoorwaarden) zijn van toepassing op deze overeenkomst. Bij
het openen van de Internet Betaalrekening ben je akkoord gegaan
met de Algemene Voorwaarden.
1.2	De tekst van de Algemene Voorwaarden heeft voorrang boven de
tekst van deze overeenkomst.

6.1	Triodos Bank mag deze overeenkomst altijd opzeggen. Hiervoor
stuurt Triodos Bank je een brief.
6.2	De opzegging gaat twee maanden na de datum van de brief in.
6.3	Na de opzegging moet de lening door je worden afgelost. Deze
aflossing vindt plaats door betaling van de overeengekomen
maandelijkse aflossingen.
6.4	In bijzondere gevallen mag de Triodos Bank de opzegging
onmiddellijk laten ingaan, dus zonder een termijn van twee
maanden. Deze bijzondere gevallen staan in de Algemene
Voorwaarden.
6.5	Vanaf het moment van opzegging door Triodos Bank is het niet
meer toegestaan om nieuw krediet op te nemen.

2. Het krediet
2.1	Deze overeenkomst is geldig vanaf het moment dat Triodos Bank
de aanvraag heeft goedgekeurd.
2.2	Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

3. Beoordeling aanvraag
3.1	Triodos Bank toetst dat er minimaal de afgelopen drie
aaneengesloten maanden een bedrag van minimaal 500 euro op
de rekening is gestort.
3.2	Triodos Bank mag de aanvraag toetsen aan dat wat bij het Bureau
Krediet Registratie (BKR) over jou is geregistreerd.
3.3	Daarnaast beoordeelt Triodos Bank de aanvraag op basis van de
(transactie)gegevens van jouw Triodos Internet Betaalrekening.

4. Gebruik
4.1 Het is een doorlopend krediet: je mag tot dat bedrag vrij opnemen
en aflossen. Dit heet geoorloofde roodstand.
4.2	Je kan het krediet deels of geheel aflossen. Een extra aflossing
mag altijd en is kosteloos.
4.3	De aflossing vindt plaats door geld over te maken naar jouw
Triodos Internet Betaalrekening. Je moet deze aflossing voor het
eind van de maand betalen.
4.4 Je staat op dat moment ongeoorloofd rood. De extra rente die je
betaalt heet vertragingsvergoeding en bedraagt 12%.
4.5 Heb je een betalingsachterstand, dan is het tekort direct 		
opeisbaar. Triodos Bank mag jouw betalingsachterstand 		
verrekenen met jouw andere tegoeden bij Triodos Bank.
4.6 Als het nodig is, kan Triodos Bank een incassoprocedure 		
beginnen. Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor je hebben en
het verkrijgen van een krediet bemoeilijken.

5. Opzegging
5.1	Je mag deze overeenkomst altijd opzeggen. Hiervoor stuur je een
ondertekende brief aan Triodos Bank.
5.2	Bij opzegging moet je ervoor zorgen dat het krediet ten tijde van
de opzegging geheel wordt afgelost.
5.3	Als je opzegt omdat je het niet eens bent met een wijziging van de
Algemene Voorwaarden, dan mag de aflossing plaatsvinden door
betaling van de overeengekomen maandelijkse aflossingen.
5.4	Vanaf het moment van jouw opzegging is het niet meer
toegestaan om nieuw krediet op te nemen.
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Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
Het totaal door jou te betalen bedrag is gelijk aan de som van het
totale kredietbedrag en de totale kosten/debetrente.
Limiet

Debetrente

Kosten rek.

JKP

Totale bedrag

€ 500

8,00%

€ 3,5 per maand

25,10%

€ 563

€ 1000

8,00%

€ 3,5 per maand

16,35%

€ 1.084

Toelichting bij de tabel
Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
Deze term is bedacht om kredieten makkelijk met elkaar te
kunnen vergelijken. Bij de berekening van dit JKP percentage, is
men uitgegaan van dezelfde aannames voor elk krediet, van elke
kredietverstrekker. Zo kun je met dit percentage het ene krediet
eenvoudig met het andere vergelijken.
Bij de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage is rekening
gehouden met de volgende aannames:
> Kredietlimiet wordt direct en in zijn geheel opgenomen;
> Rente wordt per kwartaal in rekening gebracht;
>	Het krediet is voor een periode van 1 jaar en wordt in twaalf
gelijke maandelijkse termijnen afgelost;
>	Totaal van alle kosten van het krediet inclusief de kosten van de
betaalrekening;
>	Rente voet en andere kosten blijven gelijk gedurende
overeenkomst;
> Klant komt verplichtingen na.
Debetrentevoet
Dit is de variabele rente die je voor de lening betaalt, uitgedrukt
in een percentage op jaarbasis. Deze kan Triodos Bank wijzigen
gedurende de looptijd.
Andere kosten van het krediet
Dit zijn de kosten die, naast de debetrente, deel uitmaken van de
totale kosten van het krediet.
Iedere maand dien je minimaal 2,5% over de opgenomen kredietlimiet
te betalen, maar nooit minder dan € 20 (twintig).
De rente wordt ieder kwartaal afgeschreven van jouw rekening.
Je kan het krediet aanvragen als je een Triodos Internet
Betaalrekening heeft. De kosten van de betaalrekening worden
maandelijks in rekening gebracht.
De genoemde tarieven zijn geldig per 15 april 2020. De bedragen
kunnen in jouw specifieke geval anders zijn, omdat het hier om
rekenvoorbeelden gaat. Aan de genoemde tarieven kunnen geen
rechten worden ontleend. Triodos Bank kan de hierboven genoemde
kosten wijzigen. Een rentewijziging gaat in twee maanden nadat de
wijziging door Triodos Bank is aangekondigd.
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Deze voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2017 geldig. De informatie
uit deze voorwaarden kan wijzigen. Dit geldt ook voor de genoemde
tarieven en rentepercentages. Actuele informatie vind je op www.
triodos.nl, of door contact op te nemen met de mensen van Triodos
Bank via telefoon, 030 693 65 11, of via e-mail, info@triodos.nl.
Triodos Bank N.V. is statutair gevestigd op het adres Postbus
55, 3700 AB in Zeist, handelsregister nr. 30062415 in Utrecht.
Triodos Bank N.V. is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank
(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het Register
Kredietinstellingen en Financiële Instellingen.
De wetgeving die door Triodos Bank wordt gebruikt als grondslag
voor de totstandbrenging van betrekkingen met jou, voorafgaand
aan het sluiten van de kredietovereenkomst, is neergelegd in
het Nederlands Burgerlijk Wetboek, de Wet financieel toezicht
en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. Op de
kredietovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle
communicatie is in het Nederlands.

