Postbus 832, 7301 BB Apeldoorn
T (088) 156 19 19
E secretariaat@pvcf.nl
www.pvcf.nl

AANVRAAGFORMULIER PvCF-LENING
Ondergetekende,
Naam:

Voorletters:

Adres

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Tel. werk

Tel. thuis:

Tel. mobiel

Geboortedatum:

PvCF lidnr:

SAP nummer:

E-mail:

Bankrekeningnummer

verzoekt bij deze om in aanmerking te komen voor een rentedragende lening ter grootte van
€ _____________, zoals gespecificeerd op pagina 2 en vermeld onder (a)
verklaart:
kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de leningsvoorwaarden (versie 2.6),
welke onverbrekelijk onderdeel uitmaken van deze aanvraag;
dat de wettelijke schuldsanering (WSNP) op hem / haar niet van toepassing is verklaard;
de afgelopen 5 jaar niet failliet te zijn verklaard;
dat op de volgende pagina de specificatie van de bestelling en leningsaanvraag is opgenomen;
alle eerder door de PvCF verstrekte leningen volledig te hebben afgelost;
in goede gezondheid te verkeren;
de volgende keuze te maken voor de termijn van aflossing:
24 maanden (maximaal € 1.500,--)
Keuze aflossingstermijn:
36 maanden (maximaal € 1.800,--)
-

de PvCF de volgende machtiging voor betaling van de termijnen te verstrekken:

Type machtiging
termijnbetaling:

inhouding op het salaris
(verplicht indien P-Direkt uw salaris uitbetaalt)
incassomachtiging ten laste van
bankrekeningnummer ____________________________
(alleen mogelijk indien u gepensioneerd bent)

Bovenstaande machtiging geldt tevens voor de inhouding of incasso van de restantschuld in het
geval de lening, conform de voorwaarden, ineens moet worden afgelost.
Datum: ___________________________

Plaats: _______________________________

Handtekening: _____________________________
Dit formulier met bijlagen terugzenden naar:
Secretariaat PvCF
Antwoordnummer 1343
7300 VB Apeldoorn (een postzegel is niet nodig).

Onvolledig ingevulde bestelformulieren worden niet in behandeling genomen
Versie 2.6

Gegevens over de aankoop en de berekening van de leningsaanvraag.

De nieuwe computer en/of randapparatuur is reeds aangeschaft:
Bedrag
Aankoopbedrag volgens bijgevoegde factuur en betalingsbewijs
Totaal bedrag €

Lening
Het minimaal te lenen bedrag is € 300,-- Het maximaal te lenen bedrag is afhankelijk
van de gekozen aflossingstermijn. Bij 24 maanden maximaal € 1.500,--; bij 36
maanden maximaal € 1.800,--. Binnen deze grenzen kunt u het door u gewenste
leningsbedrag kiezen. Het leningsbedrag ook op de voorzijde invullen.
(a)

Bedrag lening €

Onvolledig ingevulde bestelformulieren worden niet in behandeling genomen
Versie 2.6
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