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Voorwaarden PvCF-lening
Artikel 1: Leningverstrekking
a. Een lening wordt slechts verstrekt voor de aanschaf van een nieuwe computer en/of nieuwe
randapparatuur. De lening moet worden aangevraagd binnen 14 dagen na aankoop van de
nieuwe computer en/of nieuwe randapparatuur.
b. Zolang er nog een door de PvCF verstrekte lening loopt wordt er geen nieuwe lening
verstrekt.
De lopende lening zal eerst moeten worden afgelost!
Artikel 2: PvCF-leden
Een lening wordt alleen verstrekt aan PvCF-leden gedurende de periode van het lidmaatschap
en onder de voorwaarde dat de jaarlijkse contributie tijdig wordt betaald.
Artikel 3: Looptijd
Voor de looptijd van de lening kan worden gekozen uit een periode van 24 maanden of een
periode van 36 maanden.
Artikel 4: Omvang
De lening heeft een minimumomvang en een maximumomvang
- Het minimaal te lenen bedrag is € 300,--.
- Het maximaal te lenen bedrag bij een looptijd van 24 maanden is € 1.500,--.
- Het maximaal te lenen bedrag bij een looptijd van 36 maanden is € 1.800,--.
Artikel 5: Aflossing
De lening moet in 24 of in 36 maandelijkse termijnen worden afgelost. Voor de aflossing moet
een machtiging worden verstrekt.
a. Indien salaris wordt uitbetaald via P-Direkt moet P-Direkt worden gemachtigd om de
maandelijkse termijnen op het salaris in te houden.
b. Indien het PvCF lid gepensioneerd is moet een incassomachtiging ten laste van de
bankrekening aan de PvCF worden verstrekt om de maandelijkse termijnen te incasseren.
Let op!: De rekening mag niet zijn geblokkeerd tegen incassomachtigingen.
c. Indien het PvCF-lid gedurende de looptijd van de lening de dienst verlaat wegens
(vervroegde) pensionering moet hij/zij tijdig bij de PvCF het formulier wijziging
incassomachtiging aanvragen en ondertekenen. Niet tijdige aanvraag leidt tot directe
opeisbaarheid zoals vermeld onder artikel 9 lid a.
Artikel 6: Rentepercentage
a. De lening wordt verstrekt tegen een vast rentepercentage gedurende de volledige looptijd.
b. Uitzondering op lid a: Indien het vaste rentepercentage waarvoor de lening is verstrekt
gedurende de looptijd lager wordt dan het fiscale normpercentage (artikel 59
Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001) dan zal dit normpercentage worden berekend vanaf
het begin van het jaar waarvoor dit is gaan gelden.
c. In geval van wijziging van rentepercentage als bedoeld onder lid b wordt het PvCF-lid
hierover geïnformeerd.
Artikel 7: Maandelijkse termijn
De maandelijkse termijn wordt berekend met behulp van de annuïteitenmethode. Hierdoor zijn
alle maandelijkse termijnen gelijk. De termijnen worden afgerond op één eurocent naar boven.
Het afrondingsverschil wordt NIET verrekend.
Artikel 8: Aanvang inhouding
De eerste maandelijkse termijn wordt ingehouden op het salaris van of geïncasseerd in de
maand volgend op de maand waarin de lening is verstrekt.
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Artikel 9: Opeisbaarheid
De restantschuld en al hetgeen het PvCF-lid verschuldigd mocht zijn krachtens de leningsovereenkomst is in zijn geheel en onmiddellijk opeisbaar, indien:
a. het lidmaatschap van de PvCF wordt beëindigd, dan wel de jaarlijkse contributie, na
aanmaning, niet wordt betaald;
b. inhouding op het salaris niet (meer) mogelijk is in het geval dat er een machtiging tot
inhouding op het salaris is verstrekt (uitgezonderd artikel 5 lid c);
c. het enkele malen niet mogelijk is gebleken de maandelijkse termijnen via de verstrekte
incassomachtiging te incasseren;
d. het PvCF-lid overleden is en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding in verband met het
overlijden op grond van artikel 12;
e. het PvCF-lid in staat van faillissement is komen te verkeren of als de wettelijke
schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) van toepassing is verklaard;
f. het PvCF-lid aan de PvCF, met het oog op het aangaan van onderhavige
leningsovereenkomst, onjuiste informatie heeft verstrekt, zodanig dat de PvCF de
leningsovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien de
juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.
Artikel 10: Restantschuld
a. Indien de openstaande restantschuld ineens moet worden voldaan zal hiervoor een opgave
worden verzonden door de PvCF.
b. Bij het verlaten van de dienst zal de restantschuld indien en voor zover mogelijk op de laatste
salarisuitbetaling worden ingehouden, tenzij een wijzigingsformulier als bedoeld in artikel 5
lid c is ondertekend. De voor artikel 5 lid a verstrekte machtiging tot inhouding op het salaris
wordt geacht tevens voor dit lid te gelden.
c. Indien de restantschuld na aanmaning niet door de PvCF wordt ontvangen zal de vordering
worden overgedragen aan een incassobureau. De hiermee samenhangende kosten worden
ook in rekening gebracht.
Artikel 11: Vervroegde aflossing
a. Het PvCF-lid is te allen tijde bevoegd tot volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing.
Hieraan zijn echter kosten verbonden, welke door het PvCF-lid dienen te worden voldaan.
b. Ingeval van gedeeltelijke aflossing zal de looptijd van de lening worden verkort. Het is niet
mogelijk om de hoogte van het termijnbedrag door gedeeltelijke aflossing te verlagen.
Artikel 12: Kwijtschelding bij overlijden
Er bestaat geen recht op kwijtschelding van de restantschuld bij overlijden. Slechts indien en
voor zover het door de PvCF gereserveerde bedrag voor dergelijke calamiteiten toereikend is zal
het bestuur van de PvCF per individuele situatie besluiten of kwijtschelding van de restantschuld
plaatsvindt.
Een positief besluit wordt alleen overwogen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. het PvCF-lid overlijdt anders dan ten gevolge van zelfmoord, eigen grove schuld, (burger-)
oorlog of andere onlusten;
b. het PvCF-lid is tot het moment van overlijden alle bepalingen van deze leningsovereenkomst
stipt nagekomen;
c. het PvCF-lid genoot bij het ondertekenen van de overeenkomst een goede gezondheid;
d. een bewijs van overlijden wordt overgelegd.
Artikel13: Aanvraag en uitbetaling
De lening wordt aangevraagd door middel van een leningsaanvraagformulier. Dit formulier moet
volledig worden ingevuld en ondertekend en van de benodigde bijlagen worden voorzien.
a. Het bedrag wordt aan de aanvrager uitbetaald in het geval de computer en/of randapparatuur
reeds zijn aangeschaft. Bij de aanvraag moeten de originele stukken worden overgelegd.
b. Er wordt nimmer rechtstreeks aan een leverancier betaald.
Artikel 14: Informatieverstrekking
Het PvCF-lid is desgevraagd verplicht om aan de PvCF informatie te verstrekken over hetgeen
bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel over zijn of /haar lopende of afgesloten kredieten is
vastgelegd.
Artikel 15: Weigering lening
De PvCF is te allen tijde gerechtigd om de verstrekking van een lening, zonder nadere opgaaf
van redenen, te weigeren.
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Artikel 16: Wijziging van gegevens
Het PvCF-lid verplicht zich om iedere wijziging van gegevens welke van belang zijn voor deze
leningsovereenkomst binnen 5 dagen na zodanige wijziging schriftelijk te melden aan de PvCF.
(bijv. een adreswijziging).
Artikel 17: Aanvullingen / wijzigingen
De PvCF is bevoegd om eenzijdig en zonder voorafgaande mededeling de leningsvoorwaarden
aan te passen. De op het moment van verstrekking van de lening geldende voorwaarden zijn
onderdeel van de overeenkomst.
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