
Standaardinformatie inzake consumentenkrediet

1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet

Kredietgever Lender & Spender B.V.

Adres WG-plein 307

1054 SG Amsterdam

Telefoonnummer +31 (0) 85 888 8185

E-mailadres contact@lenderspender.nl

Website www.lenderspender.nl

2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct

Het soort krediet Persoonlijke lening

Het totale kredietbedrag 

De som van alle bedragen die op 

grond van de kredietovereenkomst 

beschikbaar worden gesteld.

- 

Je ontvangt het totale kredietbedrag minus de éénmalige afsluitkosten.

De voorwaarden voor 

kredietopneming 

Hoe en wanneer je het geld zal 

ontvangen

Na succesvolle afronding van het goedkeuringsproces en wanneer 

voldoende middelen beschikbaar zijn om de lening te financieren wordt 

tot uitbetaling overgegaan.

De duur van de 

kredietovereenkomst

- maanden 

Afhankelijk van de startdatum van de lening kan de 1e betaalperiode 

langer of korter zijn dan een maand, waardoor de duur van de 

kredietovereenkomst langer of korter kan zijn.
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Termijnbedragen - per maand te betalen gedurende - achtereenvolgende maanden 

Wanneer de 1e betaalpeiode langer of korter is dan een maand wijkt het 

1e termijnbedrag af.

Totaal te betalen 

Het kredietbedrag vermeerderd met 

de rente en overige kosten in 

verband met het krediet

- 

Dit bedrag bevat de éénmalige afsluitkosten, de aflossingen en de 

rentebetalingen en is berekend op grond van de aannames dat i) volledig 

en tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan en ii) geen 

(gedeeltelijke) vervroegde aflossing plaatsvindt.

3. Kosten van het krediet

Afsluitkosten -

Nominale rente - per jaar

Jaarlijks kostenpercentage 

De totale kosten, uitgedrukt als 

jaarlijks percentage van het totale 

kredietbedrag.

- per jaar

Het jaarlijks kostenpercentage omvat de éénmalige afsluitkosten en het 

nominale rentepercentage en is berekend op grond van de aannames dat 

i) volledig en tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan en ii) 

geen (gedeeltelijke) vervroegde aflossing plaatvindt

Is het verplicht een 

verzekering of een andere 

dienst af te nemen

Nee

Kosten in het geval van een 

betalingsachterstand 

Wanbetaling kan ernstige gevolgen 

voor je hebben (bijvoorbeeld 

gedwongen verkoop) en 

kredietverkrijging bemoeilijken.

De rente die over betalingsachterstanden in rekening wordt gebracht is 

gelijk aan de hierboven genoemde nominale rente.

4. Belangrijke juridische aspecten
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Herroepingsrecht 

Je hebt het recht de 

kredietovereenkomst binnen een 

periode van 14 kalenderdagen te 

herroepen.

De leningsovereenkomst kan tot 14 kalenderdagen na inwerkingtreding 

zonder opgave van reden worden geannuleerd.

Vervroegde aflossing 

Je hebt te allen tijde het recht het 

krediet volledig of gedeeltelijk 

vervroegd af te betalen.

De lening kan altijd zonder bijkomende kosten vervroegd worden afgelost

Raadpleging 

gegevensbanken 

De aanbieder van krediet dient je 

onverwijld en zonder kosten in 

kennis te stellen van het resultaat 

van een raadpleging van een 

gegevensbestand, indien een 

kredietaanvraag op basis van een 

dergelijke raadpleging is verworpen. 

Het voorgaande is niet van 

toepassing indien het verstrekken 

van dergelijke informatie op grond 

van communautaire wetgeving 

verboden is of indruist tegen de 

doelstellingen van de openbare 

orde of de openbare veiligheid.

Ten behoeve van het goedkeuringsproces wordt de aanvraag getoetst bij 

de volgende derde partijen: 

Het Bureau Krediet Registratie

Economic Data Resources B.V.

Experian Nederland B.V.

Focum Solutions B.V.

Wanneer een kredietaanvraag op basis van deze gegevens niet kan 

worden geaccepteerd, wordt hierover bericht.

Geldigheid De informatie in dit document is geldig tot en met -

5. Additionele informatie in het geval van koop op afstand

Kamer van Koophandel Lender & Spender B.V. staat ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 61730564

Toezichthouder Lender & Spender B.V. heeft een vergunning voor het aanbieden van 

krediet als bedoeld in artikel 2:60 van de Wet op het financieel toezicht. 

Lender & Spender B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiele 

markten en is opgenomen in het register onder nummer 12043019
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Werkwijze herroepingsrecht Een verzoek tot annulering van de leningsovereenkomst kan per e-mail 

worden verstuurd aan contact@lenderspender.nl of per aangetekende 

brief worden verstuurd aan:

Lender & Spender B.V.

WG-plein 307

1054 SG Amsterdam

Indien het kredietbedrag voor annulering van de leningsovereenkomst al 

ter beschikking is gesteld, dient het kredietbedrag plus het tot het 

moment van terugbetaling over het kredietbedrag opgebouwde bedrag 

aan rente minus de éénmalige afsluitkosten binnen 14 kalenderdagen na 

het verzoek tot annulering te worden terugbetaald

Toepasselijk recht en forum Op alle betrekkingen en overeenkomsten is Nederlands recht van 

toepassing. Alle geschillen zullen ter beslechting uitsluitend voorgelegd 

worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam

Toepasselijke taal Alle documentatie en informatie wordt in het Nederlands verstrekt

Klachten Een klacht kan per e-mail worden verstuurd aan 

contact@lenderspender.nl of per brief worden verstuurd aan:

Lender & Spender B.V.

WG-plein 307

1054 SG Amsterdam

Lender & Spender B.V. is daarnaast aangesloten bij het Klachteninstituut 

Financiële Dienstverlening (Kifid) te bereiken via www.kifid.nl of via 

telefoonnummer (070) 333 8999.
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