EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET
1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER
Kredietgever
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Fax
Webadres

Hof Hoorneman Bankiers N.V.
Oosthaven 52, 2801 PE Gouda
0182 – 597777
info@hofhoorneman.nl
0182 – 597759
www.hofhoorneman.nl

2. BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN HET
KREDIETPRODUCT
Het soort krediet

Krediet op onderpand van effecten. Dit krediet kan twee
vormen hebben:
- Een
doorlopend
krediet
waarbij
de
financiële
instrumenten en liquiditeiten die bij Hof Hoorneman
Bankiers geadministreerd staan als zekerheid dienen
voor
de
kosten,
renteen
aflossingsbetalingsverplichtingen
en
waarvan
de
maximale hoogte (de kredietlimiet) afhankelijk is van
de door Hof Hoorneman Bankiers te bepalen
dekkingswaarde van de portefeuille van kredietnemer.
Het krediet mag worden aangewend voor andere
doeleinden dan enkel het aankopen van nieuwe
financiële instrumenten.
- Een krediet voor rentevaste perioden waarbij de financiële
instrumenten en liquiditeiten die bij Hof Hoorneman
Bankiers geadministreerd staan als zekerheid dienen voor
de kosten en rente- en aflossingsbetalingsverplichtingen
en waarvan de maximale hoogte (de kredietlimiet)
afhankelijk is van de door Hof Hoorneman Bankiers te
bepalen dekkingswaarde van de portefeuille van
kredietnemer. Het krediet mag worden aangewend voor
andere doeleinden dan enkel het aankopen van nieuwe
financiële instrumenten.

Het totale kredietbedrag

Het Het
totale
totale
kredietbedrag
kredietbedrag
is afhankelijk
is afhankelijk
van
van
dedewens
wens
van
van kredie
kredietnemer
financiële en
instrumenten
van de dooreen
Hofrol.
Hoorneman
Hof Hoorneman
Bankiers toeBankiers
te kennen dekkingswaarde van de portefeuille. Hierbij
spelen ook de spreiding in de portefeuille en de
verhandelbaarheid van de daarin opgenomen financiële
instrumenten een rol. Hof Hoorneman Bankiers kan een
maximum hoogte van het krediet vaststellen, welke hoogte
lager is dan de hoogte die op grond van de maximale
dekkingsgraad mogelijk zou zijn.
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De voorwaarden voor
kredietopneming

Hof Hoorneman Bankiers dient positief te reageren op de
kredietaanvraag. Vervolgens dient een Kredietovereenkomst
in Rekening Courant of een Kredietovereenkomst voor
rentevaste perioden te worden gesloten. Daarna kan van het
krediet gebruik worden gemaakt. Het krediet voor
Rentevaste perioden wordt in één keer in zijn geheel ter
beschikking gesteld.

De duur van de
kredietovereenkomst

De kredietovereenkomst is de Overeenkomst voor krediet in
Rekening Courant of de Overeenkomst voor krediet met
rentevaste perioden. Deze kunnen voor onbepaalde tijd
aangegaan worden, of er kan een einddatum in de
overeenkomst opgenomen worden.

Betalingstermijnen

I

I. De rente die wordt berekend over het opgenomen
krediet in Rekening Courant wordt eens per kwartaal
achteraf ten laste van uw rekening gebracht.
II II. In geval van een kredietovereenkomst met rentevaste
perioden zal de betalingstermijn in de overeenkomst
vermeld worden. Dit kan betaling per maand, kwartaal of
jaar zijn.

Totaal door u te betalen bedrag

Het bedrag van het geleende kapitaal, vermeerderd met de
rente en eventuele kosten in verband met uw krediet.

Gevraagde zekerheden

Beschrijving van de door u in verband met de
kredietovereenkomst te verstrekken zekerheden:
Een eerste pandrecht ten gunste van Hof Hoorneman
Bankiers op de financiële instrumenten en liquiditeiten in de
portefeuille en op de vorderingen van kredietnemer op Hof
Hoorneman Bankiers.

3. KOSTEN VAN HET KREDIET
De debetrentevoet

Bij een Krediet in Rekening Courant:
de Hof Hoorneman Debetrente die op
www.hofhoorneman.nl wordt gepubliceerd, vermeerderd
met een tussen kredietnemer en Hof Hoorneman Bankiers
overeengekomen opslag. De debetrente is variabel. De
debetrente wordt op dagbasis berekend en wordt na ieder
kwartaal van de rekening van kredietnemer afgeschreven.
Bij een krediet voor rentevaste perioden wordt de rente
bepaald door het Euribor of IRS tarief voor de relevante
periode vermeerderd met een tussen kredietnemer en Hof
Hoorneman Bankiers overeengekomen opslag.
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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.
Het jaarlijks kostenpercentage komt neer op de rentekosten
over het opgenomen krediet.

Afname waarborging of andere
nevendienst

Het is, met het oog op het verkrijgen van het krediet, in
voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden, niet
verplicht om
- Een verzekering ter waarborging van het krediet, of
- Een andere nevendienst af te nemen

Het aanhouden van een of meer
rekeningen is vereist voor de
boeking van zowel betalingen
als kredietopnemingen

Voor betalingen en kredietopnemingen is een vereiste, dat
een Rekening Courant overeenkomst met Kredietfaciliteit is
aangegaan. In geval van een kredietovereenkomst met
Rentevaste perioden is uitsluitend het aanhouden van een
bankrekening bij Hof Hoorneman Bankiers vereist.

Met het krediet verband
houdende kosten

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het
aanvragen of verkrijgen van het krediet. Voor het
aanhouden van het krediet zijn de kosten gelijk aan de in
rekening gebrachte debetrente.

Kosten in het geval van
betalingsachterstand

Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u hebben
(bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en kredietverkrijging
bemoeilijken.
Bij
een
betalingsachterstand
(kredietoverschrijding) worden geen kosten in rekening
gebracht behalve de debetrente. Er kan provisie
verschuldigd zijn bij het doen van verkooptransacties om de
kredietoverschrijding ongedaan te maken.

4. OVERIGE JURIDISCHE ASPECTEN DIE VAN BELANG ZIJN
Herroepingsrecht

U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een
periode van 14 kalenderdagen te herroepen. Indien
gedurende deze periode gebruik is gemaakt van de
kredietfaciliteit zal hiervoor de overeengekomen
rentevergoeding verschuldigd zijn. Het is ook mogelijk met
onmiddellijke ingang het krediet in Rekening Courant te
beëindigen.
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Vervroegde aflossing

I. Het krediet in Rekening Courant kan te allen tijde geheel
of gedeeltelijk worden afgelost, zonder dat daarvoor
kosten en/of boetes in rekening worden gebracht.
II. Bij vervroegde aflossing van een krediet met rentevaste
perioden kan een boeterente verschuldigd zijn. De
eventueel verschuldigde boeterente wordt bepaald door
het verschil tussen:
a.
a. de som van de contant gemaakte rentebedragen die
Hof Hoorneman vanaf de datum van vervroegde
aflossing tot de laatste dag van de lopende
rentevaste periode over het vervroegd af te lossen
bedrag zou hebben ontvangen, doch door de
vervroegde aflossing niet ontvangt, en:
b. de som van de contant gemaakte rentebedragen die
Hof Hoorneman op de interbancaire markt zou
kunnen ontvangen over geldleningen die qua grootte
vergelijkbaar zijn met het bedrag van het vervroegd
af te lossen bedrag, en qua looptijd vergelijkbaar zijn
met de onder a. bedoelde periode;
Zulks met een minimum van 0,5% van het vervroegd af
te lossen bedrag. Het contant maken zal geschieden
tegen de ten tijde van de vervroegde aflossing op de
interbancaire markt geldende rente.

Raadpleging van

Hof Hoorneman Bankiers is nog niet aangesloten bij het BKR
(Bureau Krediet Registratie).

Recht op
ontwerpkredietovereenkomst

Ja, u hebt het recht om op verzoek 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.

Bindingsperiode

De periode gedurende welke de kredietgever door de
precontractuele informatie is gebonden:
Deze informatie is vier weken geldig na het ter beschikking
stellen aan de kredietnemer.

HOF HOORNEMAN BANKIERS NV – Europese standaard informatie Consumptief Krediet | 4

5. AANVULLENDE GEGEVENS DIE VAN BELANG ZIJN
Buitengerechtelijke
beroepsprocedures

Hof Hoorneman Bankiers heeft een klachtenprocedure. U
kunt een eventuele klacht schriftelijk (e-mail geldt hier ook
als schriftelijk) indienen bij uw Relatiebeheerder met een
kopie gericht aan de Directie. Een andere mogelijkheid is
om uw klacht in te dienen via info@hofhoorneman.nl
Mocht uw klacht niet naar uw tevredenheid zijn
afgehandeld, dan hebt u de mogelijkheid uw klacht voor te
leggen aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening:
Ombudsman Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Informatie over de klachtafhandeling door het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening vindt u op
www.kifid.nl
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