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A. Wensen cliënt

  Hoe is/zijn de aanvrager(s) in contact gekomen met MijnLeenadvies?
De heer Voorbeeld heeft een aanvraag ingediend op onze internetsite www.ikwileenkrediet.nl en hebben deze site opgezocht n.a.v. advies van familie.
Deze site is eigendom van kredietleads.nl (leadgenerator). De aanvragers zijn middels een automatisch antwoordbericht direct na hun aanvraag in het
bezit gesteld van ons dienstverleningsdocument. Vervolgens hebben wij telefonisch contact met de aanvragers opgenomen voor een verdere
inventarisatie van hun aanvraag. Er is met de aanvragers afgesproken dat zij per email een offerte van ons zullen ontvangen en e.e.a. per mail/post
zal worden afgewikkeld. I.v.m. colportagewetgeving geen bezoek.

  Waarom/waarvoor wil(len) de aanvrager(s) een lening afsluiten?
Aanvragers geven aan hun lopende lening bij de Rabobank en ABN Amro om te willen zetten naar een goedkoper krediet. Daarnaast wil men de
lening verhogen t.b.v. een verbouwing aan de eigen woning. Men wil een dakkapel plaatsen en de bovenverdieping voorzien van dubbel glas.

  Hoeveel wil(len) de aanvrager(s) lenen?
De lopende lening bij de Rabobank betreft doorlopend krediet van € 15.000,00. Tevens heeft men een kredietfaciliteit bij de ABN Amro met een limiet
van € 15.000,00. Het inlossaldo van deze lening is € 9.500,00. Men geeft aan ongeveer € 10.000,00 nodig te hebben voor de verbouwing van de eigen
woning.

  Welke vorm van lening wil(len) de aanvrager(s) afsluiten (Rente Krediet,Doorlopend Krediet,Persoonlijke Lening)?
Aanvrager geeft aan een doorlopend krediet te wensen. Echter, blijkt uit de reactie dat de aanvrager eigenlijk niet goed weet wat de alternatieven
zijn/inhouden. Doorlopend krediet is de meest bekende term. Meneer denkt dat een persoonlijke lening en doorlopend krediet hetzelfde zijn.
Desgevraagd geeft men aan dat zij boetevrij willen kunnen aflossen en dat men (zoals bij de huidige leningen ook mogelijk is) ook opnames kan doen
als dat nodig zou zijn (bijv. voor onvoorziene uitgaven).

  In welk tijdsbestek en op welke wijze wil(len) de aanvrager(s) de lening weer aflossen
Aanvragers geven aan dat zij de lening willen aflossen middels een maandelijkse aflossing. Tevens geeft men aan af en toe ook een aanvullende
aflossing te willen gaan doen. Men geeft aan de lening over een periode van ongeveer 10 jaar te willen aflossen.
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B. Inventarisatie

  

Persoonlijke gegevens aanvragers

  Client 1 Client 2
Achternaam: Voorbeeld Proef
Tussenvoegsel: van van
Voorletters: R. M.
Geslacht: Man Vrouw
Straat: Teststraat
Huisnummer (+ toevoeging): 11
Postcode: 1100 AJ
Woonplaats: Teststad
E-mailadres: info@voorbeeld.nl
Telefoon privé: 010-1234567
Telefoon mobiel: 06-12345678
Geboortedatum: 15 - 02 - 1956 09 - 09 - 1961
Burgerlijke staat: Samenwonend
Bent u gescheiden? Nee Nee
Nationaliteit: NLD NLD
Aantal inwonende kinderen (Jonger dan 21
jaar):

1

  Leeftijd jongste kind 10
Huidige woonsituatie: Koopwoning  
Datum woonachtig: 01 - 03 - 2010
Soort dienstverband: Vast (fulltime) Vast (fulltime)
Sociale werkvoorziening:
  In dienst sinds:

15 - 08 - 1998
In dienst sinds:
01 - 01 - 2001

Beroep: Productiemedewerker Administratief medewerker
Bruto jaarinkomen: 31.752,00 19.440,00
Bruto maandinkomen: 2.450,00 1.800,00
Netto basis maandinkomen: 2.055,50 1.112,00

 
Intentieverklaring:
Nederlands belastingplichtig: Ja Ja
Heeft u in het buitenland gewoond? Ja , 15 jaren Nee
Heeft u een studieschuld? Ja, 150,00 Nee
Hoe schat u de ontwikkeling van uw inkomen Gelijkblijvend Gelijkblijvend

Toelichting waarom stijging of daling van het inkomen wordt verwacht:

Denkt u minder te gaan werken
(Bijv i.v.m. kinderen)

Nee Nee

Maakt u gebruik van VUT, of prepensioen Nee Nee
Vut-inkomen/prepensioen 0,00 0,00
Pensioeninkomen nu 0,00 0,00
of:
leeftijd begin AOW 66 + 9 maanden 67
AOW " (excl. vakantiegeld) " 6.302,94 9.076,68
Pensioen aanspraak ( vanaf 65e) 14.851,00 7.615,00
Nabestaandenaanspraak nu 1.455,00 0,00

Toelichting bijvoorbeeld in te vullen als cliënt ander inkomen heeft.
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C. Vermogen

  

Vermogen

Aanvrager(s)
Bank en/of spaartegoeden 0,00
Beleggingen 0,00
Verkoopwaarde woning(en) 200.000,00  
WOZ-waarde  195.000,00
-/- Hypotheek/lening (box1) 220.000,00  
-/- Hypotheek/lening (box3) 0,00  
Hypothecaire inschrijving 220.000,00
Overwaarde -20.000,00
Eigen woning reserve 0,00
Overig vermogen 0,00

Toelichting: Zijn er mogelijkheden op hypothecair gebied (oversluiten, 2e hypotheek)
Nee, woning is reeds maximaal belast op 110% VVW.
  

Verzekeringen

  
Kapitaalverzekering 1: Verzekeringsmaatschappij Reaal Verzekeringen

Doelkapitaal 70.000,00
Op basis van Sparen

  Verzekerd kapitaal bij overlijden cliënt 1 70.000,00
  Verzekerd kapitaal bij overlijden cliënt 2 50.000,00

Einddatum verzekering 01-06-2033
Premie 200,00
Premie per Maand
Verzekering geplaatst in Box 3
Verpand Ja

 
 
 
AO 2: Verzekeringsmaatschappij Interpolis
  Verzekerde maandrente 1e aanvr. 350,00
  Verzekerde maandrente 2e aanvr. 150,00

Einddatum verzekering nvt
Koopsom of 0,00
Premie 11,20
per Maand
Verpand Nee
Is ww ook verzekerd? Ja

  

Financiële verplichtingen

Indien eigen woning:
Geldverstrekker Reaal Victorie hypotheken
Hypothecaire geldlening(en) 70.000,00 Rente: 5,45 % vast tot: 2020

150.000,00 Rente: 5,45 % vast tot: 2020

Hoe is de aflossing van uw hypotheek geregeld?
Gedeeltelijke aflossing is geregeld met een verzekering

Financiële ( consumptieve ) verplichtingen:

Heeft u elders lopende leningen? Ja
Aantal lopende leningen: 2
Soort Maatschappij Bruto hoofdsom Netto saldo Bedrag p/m Werkelijke last

p/m
Huidige
Rentepercentage

Inlossen

RK Rabobank 15.000,00 10.000,00 300,00 150,00 8,9 Ja
   
RK ABN Amro 15.000,00 9.500,00 300,00 150,00 9,6 Ja
  

Alimentatie
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Hoe zou u zelf uw bestedingspatroon omschrijven?
Gemiddeld

  

Overige lasten

Overige lasten 0,00  
Algemene toelichting op bovenstaande inventarisatie
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D. Kennis en ervaring

  

Kennis

Weet u het verschil tussen een rentekrediet en een aflopend krediet (persoonlijke lening)? Nee
Beseft u dat bij een rentekrediet alleen rente wordt betaald? Ja
Beseft u dat de rente op een doorlopend- / rentekrediet variabel is en hierdoor kan fluctueren? Nee
Weet u dat bij een doorlopend krediet afgeloste bedragen weer opgenomen kunnen worden? Ja
Bent u ermee bekend dat bij een doorlopend- en rentekrediet boetevrij kan worden afgelost? Ja
Weet u dat met een persoonlijke lening over het algemeen uw schuld het snelst is terugbetaald? Nee
Beseft u dat de rente bij een persoonlijke lening vast staat en niet kan fluctueren? Nee
Weet u dat over het algemeen vanaf uw 60e levensjaar uw krediet versneld dient te worden afgelost? Nee
Aanvullende toelichting en/of opmerking:
Meneer weet eigenlijk helemaal niet wat een Aflopend krediet inhoud (PL). Ik heb meneer een uitleg gegeven over het verschil tussen een doorlopend
krediet en persoonlijke lening. Meneer wist bijvoorbeeld niet dat de rente op zijn lopende lening variabel was en dat de rente bij een persoonlijke lening
wel vast staat. Dit sprak meneer wel enorm aan. Op basis van bovenstaande kan dus gesteld worden dat de kennis omtrent consumptief krediet dus
"beperkt" te noemen is ondanks de ervaring die meneeer al heeft met het lenen van geld.
  

Ervaringen

Heeft u al eerder ervaring opgedaan met een consumptief krediet (persoonlijke lening of doorlopend krediet)?
Ja, ik heb nog een consumptief krediet lopen

Toelichting:
Aanvragers hebben een krediet lopen bij de Rabobank en ABN AMRO. Dit betreffen beide doorlopende kredieten. Tevens laat toetsing van het BKR
zien dat men ook vóór het afsluiten van de nu 2 lopende leningen, consumptieve leningen heeft gehad. Dit gaat om een een DK van € 5.000,00 en een
DK van € 7.500,00. Beide leningen zijn afgelost middels overname in de lening van de Rabobank.

Aanvragers hebben tot op heden geen problemen gehad met de betaling van de maandelijkse lasten voor deze lening en/of hun hypotheek. De
aanvragers hebben wel 2 keer vervolgopnames gedaan op hun lening bij de Rabobank.

Wat weet u van de eventuele fiscale aftrekbaarheid van de betaalde rente van uw lening?
Daar weet ik genoeg van

Wat betekent dit specifiek voor u
Aanvragers hebben een eigen woning. Zij krijgen nu maandelijks een bedrag van € 300,00 per maand terug. Zij zijn er ook mee bekend dat renteaftrek
m.b.t. de nieuw af te sluiten lening alleen van toepassing is op dat deel dat eventueel wordt gebruikt voor verbetering de eigen woning. De huidige
leningen bij de Rabobank en ABN Amro zijn niet gebruikt voor verbetering van de eigen woning en zijn ook niet fiscaal aftrekbaar. Dit betekend dat bij
de nieuw te sluiten lening de rente over € 10.000,00 fiscaal aftrekbaar zal zijn, wanneer zij dit geld daadwerkelijk gebruiken ter verbetering van de eigen
woning dan zal hierbij ongeveer € 19,50 de maandelijkse teruggave zijn.

Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat?
Daar weet ik weinig van

Waaruit blijkt dat:
Aanvragers geven wel aan jaarlijks een pensioenoverzicht te ontvangen, maar hebben eigenlijk geen benul van wat dit precies voor hen inhoud. Zij
kunnen zich nog geen goed beeld vormen van de financiële situatie na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Beseft u dat wanneer u met de VUT of pensioen gaat, uw inkomen vaak aanzienlijk daalt? Ja
Wilt u uw lening aflossen voor u met pensioen gaat? Ja

Let op: Vaak moet de lening versneld afgelost worden vóór VUT of pensioen!

Wat weet u van het inkomen van uw nabestaanden na uw overlijden?
Daar weet ik niets van

Waaruit blijkt dat:
Hier heeft men zich eigenlijk nog nooit in verdiept. "Geen idee" was de reactie. 

Wat weet u van uw inkomenssituatie als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt?
Daar weet ik weinig van

Waaruit blijkt dat:
Men geeft aan te begrijpen dat het inkomen zal dalen, maar wanneer en hoeveel is niet bekend. Men is verder eigenlijk niet op de hoogte m.b.t. de
sociale voorzieningen en regelgeving hieromtrent.

Beseft u dat u bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid uw inkomen daalt? Ja
Beseft u dat ook i.g.v. werkloosheid of arbeidsongeschiktheid de maandelijkse kredietverplichting moet worden
voldaan? 

Ja
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Risicobereidheid

Kunt u leven met financiële risico´s?
Ik waag wel eens een gokje, maar vermijd grote risico´s

Wat vind u belangrijk in uw leven? (meerdere opties zijn mogelijk)

- Zekerheid van voldoende inkomsten in alle situaties

Toelichting:
Aanvragers geven aan dat zij een zo goedkoop mogelijke financiering willen, maar dat zij geen grote financiele risico`s willen lopen.
Met andere woorden de maandelijkse lasten moeten in alle omstandigheden betaalbaar blijven.

Stelling i.v.m. overlijden
U of uw partner komt te overlijden.
Hierdoor valt het inkomen van u of uw partner geheel of gedeeltelijk weg.
Wilt u dat de lening automatisch wordt afgelost bij overlijden van u of uw partner?
Ja

Waarom antwoordt u zo?:
Aanvragers geven aan dat geen van beiden nog wenst te betalen voor de lening wanneer één van beiden zou komen te overlijden. Tevens willen
beiden de mogelijkheid hebben minder te gaan werken om zodoende meer tijd met de kinderen te kunnen doorbrengen. 

Stelling i.v.m. arbeidsongeschiktheid of werkloosheid
U (of uw partner) wordt langdurig ziek.
Met als gevolg dat u (of uw partner) arbeidsongeschikt raakt.
Of stel dat u (of uw partner) wordt ontslagen.
Het inkomen van u (of uw partner) zou hierdoor aanzienlijk kunnen dalen.
Stel dat uw inkomen daalt naar 70% van uw huidige inkomen (maximaal € 37.950,12 bruto per jaar i.v.m. maximaal dagloon van € 194.85. Op basis
hiervan kan de netto maandelijkse uitkering nooit meer bedragen dan +/- € 1.948,50).

Dit zou in uw geval een netto inkomen zijn van zo´n € 1.438,85 per maand.
Voor uw partner zou dit een netto inkomen betekenen van zo´n € 778,40 per maand .

De maandlasten van uw lening moeten te allen tijde worden voldaan.

Wanneer uw inkomen door arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid daalt, kan dat betalingsproblemen veroorzaken m.b.t. uw lening.

Vindt u het belangrijk dat hiervoor een voorziening wordt getroffen zodat dit kan worden voorkomen?
Beperkt

Waarom antwoordt u zo?:
Aanvragers geven aan dat zij hier in principe geen verzekering voor wensen af te sluiten. Men geeft aan reeds een dergelijke verzekering te hebben
lopen en denkt reeds voldoende te zijn verzekerd.

Bent u of uw partner bereid eventueel meer te gaan werken in geval één van beiden arbeidsongeschikt of werkloosheid wordt?
Mischien

Waarom antwoordt u zo?:
Meneer werkt reeds fulltime.
Mevrouw werkt nu parttime (80%). Zij zou eventueel fulltime willen gaan werken, als haar man thuis zou komen te zitten i.v.m. ww of wia. Haar netto
maandelijkse inkomen zou hiermee zo'n € 200,00 kunnen stijgen.

Stelling i.v.m. relatiebeëindiging
Stel u en uw partner gaan uit elkaar.
Beseft u dat u beiden hoofdelijk aansprakelijk bent voor de afgesloten lening en dat dit ook zo blijft na een relatiebreuk?
Ja

Waarom antwoordt u zo?:
Aanvragers begrijpen dit. Tevens is hen uitgelegd dat geen van beiden überhaupt, een lening kan krijgen op basis van slechts één inkomen. Dus ook na
een eventuele relatiebreuk zal het niet mogelijk zijn de lening te scheiden om zodoende financiële onafhankelijkheid te creeëren.

Wat zijn uw wensen met betrekking tot de lening ?
Zo laag mogelijke netto maandlasten

Bij een doorlopend krediet betaald u over het algemeen een vast bedrag per maand. Echter, is de rentevergoeding die in dit maandelijkse bedrag zit
verwerkt variabel. Als de rente op uw lening stijgt met 2% dan zou de rentevergoeding binnen uw maandtermijn stijgen met € 58,33 per maand. Uw
maandtermijn blijft dan meestal wel gelijk, maar hierdoor neemt de theoretische looptijd van uw lening toe. Met andere woorden, omdat er meer rente
moet worden betaald, kan er met dezelfde maandlast minder worden afgelost, waardoor het langer duurt voordat uw lening is ingelost. Omgekeerd, zal
de looptijd van uw lening bij een renteldaling worden verkort. Bij een aflossingsvrije lening (ook wel rentekrediet genoemd) betaalt u alleen rente. In een
dergelijk geval zal het stijgen of dalen van de rente direct leiden tot het hoger of lager worden van uw maandlast. Bij een persoonlijke lening staat de
rente en looptijd vast en kan derhalve niet fluctueren.
Het bovengenoemde risico dat ontstaat door een variabele rente wordt ook wel renterisico genoemd. Bent u bereid dit risico te lopen?
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Wat is uw reactie hierop:
Nee, eigenlijk niet. Men wil graag exact weten waar men aan toe is en wil daarom liever een financiering met een vaste rente en looptijd.

Naast de rente die u betaalt op uw lening is ook de kredietvorm van invloed op de totale kosten van uw lening. In onderstaand voorbeeld hebben we
een aantal verschillende mogelijkheden weergegeven. Hierbij gaan we steeds uit van hetzelfde kredietbedrag en hetzelfde rentepercentage, maar
afwijkende looptijden en maandtermijnen. Bij onderstaand voorbeeld gaan we uit van een lening van € 20.000,00 met een rente van 7,5%.

Doorlopend Krediet

Totale Kredietbedrag Termijnbedrag per maand Jaarlijkse kosten- percentage Duur krediet- overeenkomst
(indicatie)

Totaal door u te betalen
bedrag

€ 35.000,00 € 350,00 5,70 % 135 € 47.109,03
€ 35.000,00 € 525,00 5,70 % 80 € 41.951,07
€ 35.000,00 € 700,00 5,70 % 57 € 39.898,85

Persoonlijke lening

Totale Kredietbedrag Termijnbedrag per maand Jaarlijkse kosten- percentage Duur krediet- overeenkomst Totaal door u te betalen
bedrag

€ 35.000,00 € 677,00 6,20 % 60 € 40.628,40
€ 35.000,00 € 511,00 6,20 % 84 € 42.992,04
€ 35.000,00 € 389,00 6,20 % 120 € 46.693,20
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat een lage(re) maandlast, vaak leidt tot een (uiteindelijk) duurdere lening.
Met andere woorden hoe hoger uw maandlast, hoe lager de totale kredietvergoeding.

Welke kredietvorm spreekt u n.a.v. bovenstaande voorbeeld het meest aan?

Toelichting:
O.b.v. bovenstaande voorbeeld geeft men aan de voorkeur te geven aan de een persoonlijke lening met een looptijd van 120 maanden. Aanvragers
geven aan dat zij deze maandlast goed kunnen betalen. Men begrijpt dat het in deze vorm niet mogelijk is vervolgopnames te doen en dat extra
aflossing gepaard gaat met een maximale boete van 1% over het in te lossen bedrag.
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E. Analyse

Maximale leencapaciteit berekenen

Gewenst kredietbedrag

35.000,00
Berekening infkomensafhankelijke norm (15%-norm):
Netto totaal inkomen 2.796,00 - 222.00 - 1.212,00 = 1.368,00 x 15% = 205,20 = 15 % - norm

  Bereken maximale leencapaciteit volgens VFN gedragscode

  Netto totaal inkomen € 3.167,50
Inkomensafhankelijke norm € 205,20
Basisnorm VFN 2013 € 1.212,00
Netto woonlast € 900,00
Overige lasten( Alimentatie,Leningen) € 150,00
Totaal resteert € 700,30 X 50
Maximale leencapaciteit € 35.015,00
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Overlijden

Wat gebeurt er na overlijden met uw netto woonlasten?

Na overlijden van de 1e aanvrager zal er een levensverzekering tot uitkering komen die € 70.000,00 aflost op de hypotheek. De restanthypotheek
bedraagt dan nog € 150.000,00
op basis van een aflossingsvrije hypotheek en een fictieve rente van 5,30%
zal de bruto hypotheeklast over deze hypotheek € 662,50 per maand bedragen,
netto komt dit ongeveer neer op € 496,88 per maand.

Wat gebeurt er bij overlijden vóór het 67e levensjaar van de 1e aanvrager:
(denk aan nabestaandenpensioen, ANW, inkomen, etc.)

€ 1.112,00  Netto inkomen 2e aanvrager
€ 121,25  Bruto inkomen uit nabestaanden pensioen
€ 1.134,00  Bruto inkomen uit overigen (ANW / Halfwezenpensioen)
€ 0,00  Bruto inkomen uit overigen (Wezenpensioen etc.)

  ========+
€ 1.840,04  Totaal netto inkomen
€ 927,00  -/- Basisnorm VFN (alleenstaand)
€ 496,88  -/- Netto woonlast na overlijden
€ 0,00  -/- Overige lasten( Alimentatie,Leningen) na overlijden

  ========
€ 416,17  Vrij besteedbaar inkomen
€ 104,56  Inkomensafhankelijke norm

  ========-/-
€ 311,61 X 50  
€ 15.580,62  Maximale leencapaciteit
€ 19.419,38  min. te verzekeren
€ 8,45  verz. premie

"In bovenstaande berekening hebben wij rekening gehouden met de eventuele uitkering ANW/halfwezenpensioen waar u o.b.v. uw huidige situatie
recht op heeft. Deze uitkering duurt maximaal tot het 18e levenjaar van uw jongste kind. Dit betekent dat u op dit moment maximaal 8 jaar recht heeft op
deze uitkering. Na het wegvallen van deze uitkering bedraagt uw maximale leencapaciteit nog 0,00

Eventuele toelichting / aanvulling:

Wat gebeurt er na overlijden met uw netto woonlasten?

Na overlijden van de 2e aanvrager zal er een levensverzekering tot uitkering komen die € 50.000,00 aflost op de hypotheek. De restanthypotheek
bedraagt dan nog € 170.000,00
op basis van een aflossingsvrije hypotheek en een fictieve rente van 5,30%
zal de bruto hypotheeklast over deze hypotheek € 750,83 per maand bedragen,
netto komt dit ongeveer neer op € 563,13 per maand.

Wat gebeurt er bij overlijden vóór het 67e levensjaar van de 2e aanvrager:
(denk aan nabestaandenpensioen, ANW, inkomen, etc.)

€ 2.055,50  Netto inkomen 1e aanvrager
€ 0,00  Bruto inkomen uit nabestaanden pensioen
€ 505,63  Bruto inkomen uit overigen (ANW / Halfwezenpensioen)
€ 0,00  Bruto inkomen uit overigen (Wezenpensioen etc.)

==========+
€ 2.348,76  Totaal netto inkomen
€ 150,00  -/- Overige lasten( Alimentatie,Leningen) na overlijden
€ 927,00  -/- Basisnorm VFN (alleenstaand)
€ 563,13  -/- Netto woonlast na overlijden

==========
€ 708,64  Vrij besteedbaar inkomen
€ 180,86  Inkomensafhankelijke norm

==========-/-
€ 527,77 X 50  
€ 26.388,71  Maximale leencapaciteit
€ 8.611,29  min. te verzekeren
€ 3,00  verz. premie

"In bovenstaande berekening hebben wij rekening gehouden met de eventuele uitkering ANW/halfwezenpensioen waar u o.b.v. uw huidige situatie
recht op heeft. Deze uitkering duurt maximaal tot het 18e levenjaar van uw jongste kind. Dit betekent dat u op dit moment maximaal 8 jaar recht heeft op
deze uitkering. Na het wegvallen van deze uitkering bedraagt uw maximale leencapaciteit nog 21.425,00

Eventuele toelichting / aanvulling:
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Overlijden/nalatenschap

Wat gebeurt er bij overlijden vóór het 67e levensjaar van de 1e aanvrager:

€ 35.000,00  Eventueel af te sluiten lening
€ 0,00  Uit lopende leningen
€ 220.000,00  Hypotheek

==========+
€ 255.000,00  Totale schuld

€ 70.000,00  Uitkering bij overlijden uit lopende verzekeringen
€ 200.000,00  Waarde woning

==========-
€ 270.000,00  Totaal vermogen
€ 255.000,00  Totale schuld

==========-
€ 15.000,00  Nalatenschap

Wanneer er een restschuld overblijft na uw overlijden, dan kan het zijn dat uw kinderen/nabestaanden deze restschuld moeten verrekenen met een
eventuele nalatenschap.

Wat gebeurt er bij overlijden vóór het 67e levensjaar van de 2e aanvrager:

€ 35.000,00  Eventueel af te sluiten lening
€ 0,00  Uit lopende leningen
€ 220.000,00  Hypotheek

==========+
€ 255.000,00  Totale schuld

€ 50.000,00  Uitkering bij overlijden uit lopende verzekeringen
€ 200.000,00  Waarde woning

==========-
€ 250.000,00  Totaal vermogen
€ 255.000,00  Totale schuld

==========-
€ -5.000,00  Nalatenschap

Wanneer er een restschuld overblijft na uw overlijden, dan kan het zijn dat uw kinderen/nabestaanden deze restschuld moeten verrekenen met een
eventuele nalatenschap.

Eventuele toelichting / aanvulling:
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Wat gebeurt er bij langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid?

Alvorens iemand arbeidsongeschikt is/wordt, moet de werkgever meestal de eerste twee jaar het loon van een werknemer doorbetalen.
Over het algemeen is bepaald dat de werkgever in die 2 jaar maximaal 170% van het loon doorbetaalt.
Meestal krijgt u het 1e jaar 100% doorbetaald en krijgt u het 2e jaar 70% van uw laatst verdiende loon.
Echter, kan het ook voorkomen dat uw werkgever ook het 1e jaar slechts 70% doorbetaald.
Bent u na deze 2 jaar nog steeds ziek en blijkt dat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, dan kunt u een WIA uitkering aanvragen.

Bij arbeidsongeschiktheid onder de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), kunnen zich drie verschillende scenario’s voordoen.

1. U raakt volledig en duurzaam arbeidsongeschikt ZONDER uitzicht op herstel (80%-100%). U komt dan in aanmerking voor een IVA regeling
(Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Hiermee komt u in aanmerking voor een loon-vervangende uitkering van 75% van uw laatst
verdiende loon tot uw 65e.

2. U raakt gedeeltelijk of volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, maar MET uitzicht op herstel (35%-100%). U komt dan in aanmerking voor een
WGA regeling (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Onder de WGA regeling kent men 3 soorten WGA-uitkeringen:

Een loongerelateerde uitkering op basis van het oude loon. Voorwaarde hiervoor is dat u door ziekte 65% of minder kunt verdienen dan uw
oude loon. Tevens dient u 26 weken van de afgelopen 36 weken te hebben gewerkt. De hoogte van de uitkering bedraagt de eerste 2
maanden 75%, en daarna 70% van uw WIA-maandloon. Het WIA-maandloon is uw SV-jaarloon gedeeld door 261 (het gemiddeld aantal
uitkeringsdagen per jaar). Dit bedrag vermenigvuldigt u met 21,75 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand). U vindt uw SV-loon op
uw loonstrook. Het is niet hetzelfde als uw brutoloon. De uitkeringsduur van de loongerelateerde uitkering is afhankelijk van uw
arbeidsverleden. Deze is minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden, en voor u gelijk aan de periode zoals wordt berekend bij de duur
van een WW-uitkering. Na afloop van de loongerelateerde uitkering krijgt u eventueel:

Een loonaanvullende uitkering, Bij de loonaanvullingsuitkering is het belangrijk dat u werkt voor zover u dat nog kunt. U krijgt een
loonaanvullingsuitkering als u voldoet aan de twee onderstaande punten:

1. U bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt
2. U verdient minstens de helft van wat u nog kunt verdienen. Het loon dat u nog kunt verdienen, is vastgesteld door een arbeidsdeskundige.

De hoogte van deze loonaanvullende uitkering is afhankelijk van wat u nog verdient. Verdient u tussen de 50% en 100% van wat u volgens de
arbeidsdeskundige nog kunt verdienen? Dan is de loonaanvullingsuitkering 70% van uw WIA-maandloon min het bedrag dat u nog kunt
verdienen. Verdient u 100% van het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige nog kan verdienen of meer? Dan is de uitkering 70% van uw
WIA-maandloon min uw inkomen. Hoe meer u werkt, hoe hoger uw inkomen is. Hoelang u de loonaanvullingsuitkering krijgt, hangt af van uw
situatie. Bijvoorbeeld: U gaat minder dan de helft verdienen van wat u volgens onze arbeidsdeskundige nog kunt verdienen. Uw
loonaanvullingsuitkering wordt dan omgezet in een vervolguitkering. Uw inkomen kan dan sterk omlaag gaan. Of, u verdient weer meer dan
65% van uw oude loon. Uw loonaanvullingsuitkering stopt dan na een jaar. Of, u kunt volgens de arbeidsdeskundige weer meer dan 65% van
uw oude loon verdienen, maar u verdient dit loon niet. Uw uitkering stopt dan na 2 maanden.

Een vervolguitkering ontvangt u als er niet genoeg of helemaal niet wordt gewerkt. Deze uitkering is een percentage van het minimumloon
afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Wanneer kan ik een vervolguitkering krijgen? U krijgt een vervolguitkering als u voldoet
aan de twee onderstaande punten:

1. U bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt.
2. U verdient minder dan de helft van wat u nog kunt verdienen.

Het loon dat u nog kunt verdienen, is vastgesteld tijdens uw gesprek met de arbeidsdeskundige. De hoogte van uw uitkering hangt af van uw
percentage van arbeidsongeschiktheid. Uw uitkering is een percentage van het minimumloon.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkering
35 tot 45% 28% van het minimumloon
45 tot 55% 35% van het minimumloon
55 tot 65% 42% van het minimumloon
65 tot 80% 50,75% van het minimumloon

Hoelang u de vervolguitkering krijgt, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld: U verdient de helft of meer van wat u volgens de
arbeidsdeskundige nog kunt verdienen. Dan kunt u een loonaanvullingsuitkering krijgen. Of, u verdient meer dan 65% van uw oude loon. Uw
vervolguitkering stopt dan na een jaar. Of, u kunt volgens de arbeidsdeskundige weer meer dan 65% of meer van uw oude loon verdienen.
Maar verdient u dit loon niet? Dan stopt uw vervolguitkering na 2 maanden.
Onderstaand schema geeft op eenvoudige wijze weer, voor welke WGA-uitkering u in aanmerking kunt komen:
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3. U raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt voor minder dan 35% (0%-35%). In dit geval komt u niet in aanmerking voor een uitkering uit sociale
voorziening.

Om voor u op eenvoudige wijze inzichtelijk te maken wat de eventuele gevolgen zijn van arbeidsongeschiktheid voor uw leencapaciteit,
zullen wij nu enkele scenario’s bekijken. Hierbij gaan wij uit van een terugval in uw inkomen naar 70% van uw netto loon.
Dit scenario past bij een loonaanvullende uitkering waarbij u de helft van het loon verdient dat u volgens de arbeidsdeskundige kan verdienen.
Daarnaast maken wij nog een aanvullend scenario inzichtelijk waarbij u terugvalt naar 50% van uw huidige netto loon.
Dit scenario past veelal bij de vervolguitkering wanneer er sprake is van een afkeuringspercentage van tussen de 65 tot 80%.
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Arbeidsongeschiktheid

Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid van de 1e aanvrager:
Hierbij gaan we uit van een gunstige situatie en een terugval in inkomen naar 70% van uw huidige basisloon.

€ 1.438,85  netto inkomen bij AO 1e aanvrager
€ 1.112,00  netto inkomen 2e aanvrager
€ 350,00  netto uitkering van eventueel lopende AO verzekering

==========+
€ 2.900,85  netto totaal inkomen
€ 1.212,00  -/- basisnorm VFN
€ 900,00  -/- netto huidige woonlast
€ 150,00  -/- Overige lasten( Alimentatie,Leningen)

==========-
€ 638,85  Vrij besteedbaar inkomen
€ 205,20  inkomensafhankelijke norm

==========-/-
€ 433,65 X 50  
€ 21.682,50  = Maximale leencapaciteit
€ 13.317,50  Overcreditering
€ 266,35   min. te verzekeren p/mnd
€ 3,41  verz. premie

Eventuele toelichting / aanvulling:

Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid van de 2e aanvrager:
Hierbij gaan we uit van een gunstige situatie en een terugval in inkomen naar 70% van uw huidige basisloon.

€ 778,40  netto inkomen bij AO 2e aanvrager
€ 2.055,50  netto inkomen 1e aanvrager
€ 150,00  netto uitkering van eventueel lopende AO verzekering

==========+
€ 2.983,90  netto totaal inkomen
€ 1.212,00  -/- basisnorm VFN
€ 900,00  -/- netto huidige woonlast
€ 150,00  -/- Overige lasten( Alimentatie,Leningen)

==========-
€ 721,90  Vrij besteedbaar inkomen
€ 205,20  inkomensafhankelijke norm

==========-/-
€ 516,70 X 50  
€ 25.835,00  = Maximale leencapaciteit
€ 9.165,00  Overcreditering
€ 183,30  min. te verzekeren p/mnd
€ 2,34  verz. premie

Eventuele toelichting / aanvulling:

Overige situaties:
Netto ink. 1e aanvr. Prc terugval ink. Netto ink. 2e aanvr. Prc terugval ink. Max. leencapaciteit Evt. te verz. bedrag

€ 1.027,75 50% € 1.112,00 100% € 3.424,38 € 631,51
€ 2.055,50 100% € 556,00 50% € 14.973,75 € 400,53
€ 1.438,85 70% € 778,40 70% € 13.093,13 € 438,14
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Werkloosheid

Wat gebeurt er bij werkloosheid van de 1e aanvrager:
Hierbij gaan we uit van een gunstige situatie en een terugval in inkomen naar 70% van uw huidige basisloon.

€ 1.438,85  netto inkomen bij WW 1e aanvrager
€ 1.112,00  netto inkomen 2e aanvrager
€ 250,00  netto uitkering van eventueel lopende WW verzekering

==========+
€ 2.800,85  netto totaal inkomen
€ 1.212,00  -/- basisnorm VFN
€ 900,00  -/- netto huidige woonlast
€ 150,00  -/- Overige lasten( Alimentatie,Leningen)

==========-
€ 538,85  Vrij besteedbaar inkomen
€ 205,20  inkomensafhankelijke norm

==========-/-
€ 333,65 X 50  
€ 16.682,50  = Maximale leencapaciteit
€ 18.317,50  Overcreditering
€ 366,35  min. te verzekeren p/mnd
€ 2,71  verz. premie

Wekeneis: Indien u de 26 weken van de 36 weken voorafgaande aan uw werkloosheid in loondienst bent geweest, heeft u recht op een basisuitkering
van 3 maanden (2 maanden 75% en 1 maand 70% van uw inkomen). Of u daarna nog in aanmerking komt voor een vervolg- of verlengde uitkering is
afhankelijk van de zogenoemde jareneis.
Jareneis: Bij de jareneis wordt beschouwd of u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd tenminste 4 kalenderjaren hebt gewerkt en in elk
daarvan minimaal 52 dagen loon hebt ontvangen. Indien wordt voldaan aan de jareneis wordt voor de lengte van de WW-vervolguitkering gerekend met
2 periodes: uw fictieve en feitelijke arbeidsverleden. De optelsom van die periodes is uw totale arbeidsverleden.

Wat gebeurt er bij werkloosheid van de 1e aanvrager:

Uw ´fictieve arbeidsverleden´ bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat u 18 werd tot aan 1998. Het maakt daarbij niet uit of u in die periode wel of niet
gewerkt heeft. Dit is in uw geval 24 jaar. Uw ´feitelijke arbeidsverleden´ bestaat uit alle jaren vanaf 1998 waarin u ten minste 52 dagen in loondienst bent
geweest. Dit is in uw geval nog eens 11 jaar. Uw totale arbeidsverleden is aldus 35 jaar. Voor ieder jaar arbeidsverleden heeft u recht op 1 maand
WW-vervolguitkering. Het jaar waarin u werkloos wordt, telt niet mee. Wanneer u dit jaar werkloos zou worden heeft u dus recht op 35 maanden WW
(Maximaal 38 maanden).

Wat gebeurt er bij werkloosheid van de 2e aanvrager:
Hierbij gaan we uit van een gunstige situatie en een terugval in inkomen naar 70% van uw huidige basisloon.

€ 778,40  netto inkomen bij WW 2e aanvrager
€ 2.055,50  netto inkomen 1e aanvrager
€ 100,00  netto uitkering van eventueel lopende WW verzekering

==========+
€ 2.933,90  netto totaal inkomen
€ 1.212,00  -/- basisnorm VFN
€ 900,00  -/- netto huidige woonlast
€ 150,00  -/- Overige lasten( Alimentatie,Leningen)

==========-
€ 671,90  Vrij besteedbaar inkomen
€ 205,20  inkomensafhankelijke norm

==========-/-
€ 466,70 X 50  
€ 23.335,00  = Maximale leencapaciteit
€ 11.665,00  Overcreditering
€ 233,30  min. te verzekeren p/mnd
€ 1,72  verz. premie

Wat gebeurt er bij werkloosheid van de 2e aanvrager:

Uw ´fictieve arbeidsverleden´ bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat u 18 werd tot aan 1998. Het maakt daarbij niet uit of u in die periode wel of niet
gewerkt heeft. Dit zijn in uw geval 24 jaar. Uw ´feitelijke arbeidsverleden´ bestaat uit alle jaren vanaf 1998 waarin u ten minste 52 dagen in loondienst
bent geweest. Dit zijn in uw geval nog eens 0 jaar. Uw totale arbeidsverleden is aldus 24 jaar. Voor ieder jaar arbeidsverleden heeft u recht op 1 maand
WW-vervolguitkering. Het jaar waarin u werkloos wordt, telt niet mee. Wanneer u dit jaar werkeloos zou worden heeft u dus recht op 24 maanden WW
(Maximaal 38 maanden).

Aanvulling inzake Bijstand
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Na het verstrijken van de maximale duur van uw WW uitkering, heeft u wellicht recht op een aansluitende uitkering o.b.v. de. WWB ( wet werk en
bijstand). Of,en hoeveel u eventueel ontvangt aan maandelijkse uitkering is afhankelijk van meerdere factoren. Hierbij wordt gekeken naar uw
gezinssamenstelling, de hoogte van uw totale vermogen, en het eventuele inkomen van een inwonende partner (indien van toepassing). Dit kan ook
betekenen dat u helemaal geen recht heeft op een bijstandsuitkering. In ieder geval kan gesteld worden, dat wanneer zich deze situatie voor doet, u
geen leencapaciteit meer heeft. Dit komt omdat een eventuele bijstandsuitkering, altijd lager zal zijn dan de voor u geldende leefnorm en woonlasten die
door banken worden gehanteerd om uw leencapaciteit vast te stellen. Anders gezegd, uw inkomen zal lager zijn dan uw vaste lasten.
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Pensioen (duidelijk in advies laten meewegen vanaf 50e levensjaar)

Wat gebeurt er wanneer de 1e aanvrager met pensioen gaat:

€ 1.237,58  bruto pensioen per maand
€ 525,25  bruto AOW per maand

==========+
€ 1.762,83  bruto totaal per maand

20% gemiddeld aan belasting (tot maximaal € 32.127,00)
==========-/-

€ 1.410,26  netto pensioen per maand
€ 1.112,00  netto inkomen of pensioen 2e aanvrager

==========+
€ 2.522,26  netto totaal inkomen

==========
€ 1.090,00  -/- basisnorm VFN
€ 662,50  -/- netto toekomstige woonlast*
€ 150,00  -/- Overige lasten( Alimentatie,Leningen)

==========
€ 619,76  vrij besteedbaar inkomen
€ 182,44  inkomensafhankelijke norm

==========-/-
€ 437,32 X 50  inkomensafhankelijke norm
€ 21.866,16  = Maximale leencapaciteit

* Houd hierbij rekening met het eventueel wegvallen van renteaftrek over de "eigenwoningschuld" wanneer men na 2031 met pensioen gaat. Hierdoor
kan de netto maandlast stijgen.

Eventuele toelichting / aanvulling:

Wat gebeurt er wanneer de 2e aanvrager met pensioen gaat:

€ 634,58  bruto pensioen per maand
€ 756,39  bruto AOW per maand

==========+
€ 1.390,97  bruto totaal per maand

20% gemiddeld aan belasting (tot maximaal € 32.127,00)
==========-/-

€ 1.112,78  netto pensioen per maand
€ 150,00  -/- Overige lasten( Alimentatie,Leningen)
€ 1.410,26  netto inkomen of pensioen 1e aanvrager

==========+
€ 2.523,04  netto totaal inkomen

==========
€ 1.090,00  -/- basisnorm VFN
€ 662,50  -/- netto toekomstige woonlast*

==========
€ 620,54  vrij besteedbaar inkomen
€ 182,56  inkomensafhankelijke norm

==========-/-
€ 437,99 X 50  inkomensafhankelijke norm
€ 21.899,26  = Maximale leencapaciteit

* Houd hierbij rekening met het eventueel wegvallen van renteaftrek over de "eigenwoningschuld" wanneer men na 2031 met pensioen gaat. Hierdoor
kan de netto maandlast stijgen.

Eventuele toelichting / aanvulling:

Oude Situatie

Netto Saldo Rente % Maandlast Looptijd Totaal
10.000,00 8,9 150,00 90 13.616,83
9.500,00 9,6 150,00 87 13.055,10

Totaal 26.671,93
Doorlopend Krediet

Nieuw kredietbedrag Rente % Maandlast Looptijd Totaal Besparing
24.500,00 6,5 275,00 120 33.147,45 -6.475,52
Persoonlijke Lening

24.500,00 6,5 275,88 120 33.105,59 -6.433,66
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F. Advies

Advies

Op basis van bovenstaande inventarisatie van de doelstelling, wensen, kennis, ervaring en risicobereidheid is er in overleg met de klant
gekeken naar de verschillende mogelijkheden van kredietverstrekking.
De adviseur van MijnLeenadvies adviseert daarom de volgende kredietvorm:
Aflopend krediet (PL) met een vaste rente en vaste looptijd van 120 maanden

Toelichting
Aanvragers hebben aangegeven hun lening binnen 10 jaar te willen aflossen. De maandlast die men hiervoor dient te betalen is volgens hen goed
betaalbaar en aangezien men dan nog steeds ruim voor de pensioengerechtigde leeftijd de lening heeft afgelost is dit ook mijn advies. Het was in eerste
instantie de wens van de klant een doorlopend krediet af te sluiten. Echter, blijkt uit een inventarisatie van de kennis van de klant dat men eigenlijk niet
goed op de hoogte was van de alternatieven en blijkt uit inventarisatie van de risicobereidheid dat men eigenlijk gaat voor zekerheid. Daarnaast is de
rente voor de nieuwe besteding wel fiscaal aftrekbaar en dient derhalve in een aparte lening annuitair te worden afgelost. Aangezien men in het
verleden niet of nauwelijks extra aflossingen hebben gedaan en ook niet verwacht kan worden dat dit nu wel zal gebeuren, adviseer ik de lopende
doorlopende leningen over te nemen in een PL tegen een lagere rente en aflossing in 10 jaar, daar dit hen ook een besparing oplevert van € 6.300,00
over de restant looptijd van de lopende leningen. Tevens zijn de leningen dan, zoals gewenst, voor de pensioengerechgde leeftijd afgelost. Dit voordeel
weegt op tegen de wens om evt. opnames van het krediet te kunnen doen. Door de besparing heeft men echter ook weer financiele ruimte.

De adviseur van MijnLeenadvies adviseert m.b.t. overlijden van de aanvrager(s) het volgende:
Een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op het leven van: Beiden
Een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten t.b.v. de volledige aflossing van deze lening na overlijden

Toelichting
Ondanks dat het voor de leencapaciteit van de aanvragers niet nodig is de volledige lening af te lossen bij eventueel overlijden van één van beiden, laat
inventarisatie van de risicobereidheid duidelijk zien dat men niet bereid is nog langer voor de lening te betalen nadat één van beiden zou zijn overleden.
Het blijven kunnen wonen in de huidge woning en lage hypotheeklasten is prioriteit. Rekening houdende met de risicobereidheid en wensen van de
klant is het dan ook mijn advies de volledige lening af te lossen bij overlijden van één van beiden.

De adviseur van MijnLeenadvies adviseert m.b.t. langdurige ziekte of AO van de aanvrager(s) het volgende:
Een AO verzekering af te sluiten op het leven van: Beiden
Een AO verzekering af te sluiten ter dekking van:
€ 266,35 p/mnd 1e aanvrager
€ 183,30 p/mnd 2e aanvrager (indien v.t.)
Een wachttijd van: 30 dagen

Toelichting
Uit inventarisatie van de risicobereidheid van de klant blijkt dat beide aanvragers een hogere risicobereidheid hebben op dit punt. Men heeft ook
aangegeven dat men verwacht dat bij eventuele arbeidsongeschiktheid ook voldaan kan worden aan het vereiste minimaal 50% van een eventuele
restverdiencapaciteit te benutten. Rekening houdende met de risicobereidheid van de klant adviseer ik op basis van voorgaande analyse met een
terugval in inkomen naar 70%, dat de heer Voorbeeld een AO verzekering met een verzekerde rente van € 266,35 afsluit. Daarnaast adviseren wij
mevrouw van Proef een AO verzekering met een maandelijkse uitkering van € 183,30.
Deze bedragen zijn minimaal benodigd om bij arbeidsongeschiktheid van één van beiden in het meest gunstige scenario, toch nog voldoende
leencapaciteit te creëeren om zodoende de maandelijkse rente en aflossing van het af te sluiten krediet te kunnen blijven voldoen. Mevrouw heeft
weliswaar aangegeven bereid te zijn meer te gaan werken, maar het is niet zeker of ook de werkgever haar op dat moment hier ook de gelegenheid toe
biedt.

De adviseur van MijnLeenadvies adviseert m.b.t. onvrijwillige werkloosheid van de aanvrager het volgende:
Een WW verzekering af te sluiten op het leven van: Beiden

Toelichting
De verzekerde bedragen zorgen voor het op peil houden van de leencapaciteit bij eventuele werkloosheid. Gezien de risicobereidheid van beide
aanvragers kiest men voor zekerheid, daar beiden niet met zekerheid kunnen zeggen dat zij nooit getroffen kunnen worden met werkloosheid.
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Reactie aanvrager

Aanvrager gaat volledig akkoord met het door MijnLeenadvies gegeven advies en geeft opdracht dit te realiseren

Pagina 20/23



KLANTADVIESTRAJECT CONSUMPTIEF KREDIET
A./Inventarisatie & Analyse B./Advies C.Motivering

  

G. Motivering

Openstaand leensaldo 24.500,00
Boete bij aflossing 0,00
Verbouwing 0,00
In handen 10.500,00

---------------------------+
Totaal benodigd 35.000,00
Te verstrekken Kredietsom 35.000,00
Nog beschikbaar 0,00
JKP (jaarlijks kostenpercentage) 6,50
Effectieve rente per maand 0,526
Uw maandlast bedraagt thans per maand 350,00

Motivering kredietverzekering(en) (INDIEN VAN TOEPASSING):

De kredietverzekering zal worden ondergebracht bij de verzekeraar BNP Paribas Cardif
De klant heeft de keuze uit een eenmalige premie, maandpremie of combinatie hiervan.
Bij een maandelijkse premiebetaling betaalt cliënt € 37,60 per maand.

Adviseur adviseert:

Maandpremie

Toelichting: n.v.t.

Er wordt een verzekerde looptijd geadviseerd van:

Doorlopend ( Gelijk aan de looptijd van uw lening. )

Deze looptijd wordt geadviseerd omdat:

n.v.t.

Er wordt een eigenrisicoperiode geadviseerd van:

30 dagen

Deze periode is geadviseerd omdat:

Omdat de werkgevers van de heer en mevrouw VOORBEELD betalen het eerste jaar wel door voor 100%, echter nemen de vaste lasten dat jaar over
het algemeen ook toe doordat iemand hele dagen thuis is. Tevens zijn overuren een onderdeel van het inkomen van meneer. Als hij thuis komt te zitten
valt dit inkomen per direct weg. Het is daarom in dit geval passend om zo snel mogelijk over te gaan tot een uitkering van de verzekering.

Motivering keuze Kredietverstrekker:

Er is geadviseerd de lening af te sluiten bij Defam of Interbank

Waarom is deze kredietverstrekker geadviseerd?

Waarom is deze kredietverstrekker geadviseerd?

Deze geldverstrekkers bieden op dit moment onder vergelijkbare voorwaarden een PL aan op 120 maanden.

Motivering keuze Kredietverzekeraar:

De keuze voor deze verzekeraar is mede gebaseerd op de goede ervaringen welke wij hebben met deze partij. Deze verzekeraar biedt een uitstekende
dekking en voorwaarden in combinatie met de hoogte van de premie. Tevens biedt de verzekeraar een vereenvoudigde aanvraagprocedure en een
goede administratieve verwerking. Het betreft hier een gerenommeerde en gespecialiseerde kredietverzekeraar.

Verdere toelichting:
BNP Paribas Cardif biedt naast de verzekeringsdekking ook Cardif Cares aan met o.m hulp bij Werk vinden (professionele jobcoach), Juridische hulp
(gratis advies van prof. juristen bijv bij een arbeidsconflict, arbeidsrecht en ziekte), Budget beheersing (hulp van een budgetcoach), Eigen bedrijf starten
(Hulp bij schrijven ondernemingsplan), Hulp na overlijden (opzegservice + tips om uitvaart soepel en snel te regelen), Hulp bij arbeidsongeschiktheid
(tips rondom reïntegratie en mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een vergoeding van je eigen bijdrage bij woningaanpassing) en en is
verhouding met bijv. Jubilee ook goedkoper in de premiestelling.
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Motivering verdiensten intermediair:

Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten.
Hierbij moet u denken aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen.
Voor de bemiddeling, en de nazorg voor dit af te sluiten krediet ontvangen wij een maandelijkse provisie van € 21,00 uitgaande van een uitstaand saldo
van € 35.000,00. Dit bedrag zit al verdisconteerd in uw termijnbedrag. Daarnaast betaalt u aan ons een honorarium/verrichtingentarief voor advies en/of
bemiddeling in overlijdensrisico- arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheidsverzekeringen.
Deze vergoeding staat los van de bovengenoemde vergoeding die wij krijgen voor het afsluiten van dit krediet. De geadviseerde verzekeringen zijn in
geen geval verplicht om in aanmerking te komen voor het afsluiten van het door u aangevraagde krediet.
Inzake verzekeringen hebben wij met de verzekeraars afgesproken dat wij hierover geen provisie willen ontvangen. Het voordeel dat hierdoor ontstaat
wordt één op één aan u doorgegeven, daarmee worden de kosten inzichtelijk gemaakt en weet u exact waar u aan toe bent. Er zitten dan ook geen
verborgen kosten in de premie van deze verzekering(en). Daarbuiten heeft u de garantie dat ons advies geheel onafhankelijk is. Ons honorarium voor
de aan u te verlenen bemiddeling van deze verzekering(en) bedraagt € 295,00.

Verklaring m.b.t. voorkoming van overkreditering:

Cliënt(en) (de consument) verkla(art)(ren) bekend te zijn met de volgens het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en
VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) gestelde normen voor een verantwoord leengedrag.
Minimaal 35% van het netto inkomen dient men te reserveren om te kunnen voorzien in het maandelijkse levensonderhoud.
Hiervoor geldt een minimum van € 723,- voor alleenstaanden, € 927.- voor alleenstaanden met kinderen,
€ 1.090,- voor samenwonenden of gehuwden en € 1.212,- voor samenwonenden of gehuwden met kinderen.
Dit wordt ook wel de basisnorm genoemd en is het minimaal netto besteedbaar inkomen dat men dient over te houden na het afsluiten van een lening.
Bovenop dit minimum volgt nog een inkomensafhankelijke norm. Dit is de leennorm en wordt ook wel 15%-norm genoemd.

Verklaring m.b.t. nazorg

Welke nazorg bent u met uw cliënt(en) overeengekomen?:

- het op de hoogte houden van de klant inzake wezelijke wijzigingen m.b.t. zijn kredietovereenkomst
- het op verzoek verstrekken van aanvullende informatie per telefoon en/of post betreffende de afgesloten lening
- het faciliteren in eventuele vervolgopnames- het begeleiden van eventuele extra aflossingen
- het monitoren van de betalingsmoraal en tijdig waarschuwen i.g.v. oplopende betalingsachterstand
- het bemiddelen in een eventuele schadeclaim bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid
- het jaarlijks instellen van een klanttevredenheidsonderzoek

Door ondertekening verkla(a)r(en) ik/wij dat de gegevens zoals weergegeven in dit formulier overeenkomen met de werkelijke situatie,
er nauwgezet kennis is genomen van de inhoud van dit document, en na (eventuele) uitleg van onduidelijkheden en/of niet goed begrepen punten dit
document voor akkoord is ondertekend.

De ondergetekende(n) verklaart/ verklaren:

- de in dit klantprofiel opgenomen informatie naar waarheid te hebben verstrekt;

- dat hij/zij volledig handelingsbekwaam is, niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert

- akkoord te gaan met opneming van zijn/haar persoonsgegevens in de cliëntregistratie van MijnLeenadvies

Aldus opgemaakt en geheel in vrije wil ondertekend, te:
Plaats:
Hengelo

Datum:
05-02-2013

Client 1:
Van Voorbeeld

Client 2:
Van Proef

Handtekening: 

Naam adviseur:
De Adviseur

Gecontroleerd door:
De Adviseur
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Mogelijkheid tot aanvullende toelichting:

Aanvragers zijn zeer tevreden over het duidelijke advies en het hierdoor verkregen inzicht over hun financiële huishouding. Tevens zijn zij blij dat met de
leningen hun wensen vervult kunnen worden en men voor de pensioengerechtigde leeftijd alles hebben afgelost.
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