Leenovereenkomst nr.

op basis van het verlenen van financiële diensten op afstand.

Dit is een leenovereenkomst voor een vast bedrag (de Overeenkomst) ingevolge de Wet 16/2011, 24
juni, inzake kredietovereenkomsten voor particuliere klanten (Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos
de crédito al consumo). Op grond van deze Overeenkomst ontvangt u een vast bedrag aan krediet.
Aflossingen en rentebetalingen worden door u gedaan zoals afgesproken in deze Overeenkomst.
Deze Overeenkomst wordt gesloten tussen:
Kredietgever: Saldodipje.S.L., gevestigd op Avenida de Brasil, nr. 17, 10, F&G, 28020 Madrid, Spanje
(in deze Overeenkomst naar verwezen als wij, ons en onze)

U dient de voorwaarden van deze Overeenkomst zorgvuldig door te lezen en deze te begrijpen
voordat u deze ondertekent. Indien u (een deel van) deze Overeenkomst niet begrijpt, vraag ons
dan om extra informatie.
1.

Belangrijke financiële informatie
Kredietbedrag
Totaal verschuldigd bedrag
Totale kosten van krediet/
Kredietvergoeding
Jaarlijks kostenpercentage
Duur van de Overeenkomst
Aantal Betalingen en
Bedrag van elke Betaling

Aflossingsdatum

€
€
€

 ٭In het JKP zijn alle kosten berekend die u verplicht bent te maken in verband met de
leningsovereenkomst. Om in aanmerking te komen voor een krediet van ons dient u over
een garantie te beschikken van een garantiegever die verplicht is om het kredietbedrag en de
kredietvergoeding te betalen indien u niet (tijdig) betaalt. Dit dient een persoonlijke
garantiegever (natuurlijk persoon) te zijn. De garantiegever dient te voldoen aan de door ons
gestelde criteria. Wij dienen de door u als particuliere garantiegever geselecteerde derde
goed te keuren. [Indien wij de benodigde documenten van de garantiegever niet tijdig hebben
ontvangen of als de garantiegever niet voldoet aan de door ons vooraf aan u kenbaar
gemaakte criteria, dient u ons een vergoeding te betalen. Omdat u geen vergoeding betaalt
als u aan uw verplichtingen uit hoofde van deze kredietovereenkomst voldoet is dit niet
meegenomen in de berekening van het JKP.]
2.

Betekenis
In deze Overeenkomst worden woorden gebruikt die een speciale betekenis hebben. Wij hebben
deze speciale woorden vetgedrukt zodat u begrijpt wat deze speciale woorden betekenen
wanneer ze in deze Overeenkomst worden gebruikt. De speciale woorden maken deel uit van
deze Overeenkomst. Hieronder worden de gebruikte speciale woorden en uitdrukkingen
genoemd tezamen met hun betekenis:
Aangewezen Bankrekening

De bankrekening die u aan ons heeft doorgegeven en
waarop u het door ons aan u verstrekte Kredietbedrag wilt
ontvangen.

Aangewezen E-mailadres

Het e-mailadres dat u aan ons heeft doorgegeven voor
correspondentie met u.

Aflossingsdatum

De laatste dag van de Looptijd waarop u aan het aan ons
verschuldigde volledig moet hebben voldaan.

Aflossingsnota

Kennisgeving die u aan ons doet van uw intentie om een deel
van uw Openstaande Betalingsverplichtingen op grond van
deze Overeenkomst vervroegd af te lossen.

Aflossingswijze

De wijze waarop u dient af te lossen.

Bericht van Volledige
Vroegtijdige Aflossing

Kennisgeving die u aan ons doet van uw wens om alle
bedragen die u op grond van deze Overeenkomst
verschuldigd bent volledig vroegtijdig af te lossen.

Krediet

De kredietfaciliteit voor een vast bedrag die wij aan u kunnen
verstrekken op grond van deze Overeenkomst.

Kredietvergoeding/debetrentevoet

De rente die wij u in rekening brengen wanneer wij
u een kredietfaciliteit voor een vast bedrag verstrekken,
waaronder begrepen op grond van deze Overeenkomst.

Looptijd

De overeengekomen periode voor de lening voor een vast
bedrag. De Looptijd is het aantal dagen dat u heeft om het
Kredietbedrag op grond van de Overeenkomst volledig af te
lossen. De Looptijd begint wanneer het Kredietbedrag door
ons aan u wordt verstrekt en eindigt op de Aflossingsdatum.

Openstaande Betalingsverplichtingen Alle openstaande betalingsverplichtingen die u verschuldigd bent
op grond van de Overeenkomst, waaronder begrepen alle
bedragen en vergoedingen die betaalbaar zijn in verband met het
Krediet en waaronder ook begrepen is, ter voorkoming van
twijfel, eventuele onbetaalde Kredietvergoeding.
Herroepingsbericht

3.

Kennisgeving die u aan ons doet van uw wens om zich terug
te trekken uit deze Overeenkomst.

U en uw

De persoon die deze Overeenkomst ondertekent.

Website

De website www.ferratum.nl, www.saldodipje.nl of een
eventuele andere website die wij van tijd tot tijd onderhouden
en waartoe onze klanten toegang hebben.

Wij, ons en onze

Saldodipje.S.L., geregistreerd bij het handelsregister onder
nummer C.I.F.: B92941558 met adres Avenida de Brasil nr. 17,
10, F&G, 28020 Madrid, Spanje, BTW-nummer: ESB92941558

Uw aanvraag van een krediet

3.1

Door ondertekening van deze Overeenkomst verzoekt u ons om Krediet aan u te verstrekken.

3.2

Wij nemen uw aanvraag in overweging en zullen beoordelen of u ons de benodigde informatie
heeft verstrekt, of wij u als kredietwaardig en geschikt beschouwen om een Krediet bij ons af te
sluiten. Om in aanmerking te komen dient u niet (negatief) geregistreerd te staan in een
debiteurenbestand en wij dienen u te beschouwen als iemand met voldoende persoonlijke
financiële middelen om kredieten terug te betalen, waaronder begrepen eventuele van toepassing
zijnde vergoedingen en kosten, op grond van de uitkomsten van onze onderzoeken als onderdeel
van onze kredietbeoordelingsprocedure. Als een beslissing om de kredietaanvraag af te wijzen
gebaseerd is op de raadpleging van een database, wij informeren u hierover, evenals de
informatie in de geraadpleegde database.

3.3

Indien wij besluiten om uw aanvraag goed te keuren, dan accorderen wij deze Overeenkomst en
stellen wij u via een e-mail naar uw Aangewezen E-mailadres op de hoogte van uw geslaagde
aanvraag. Wij verstrekken u dan een ondertekend exemplaar van deze Overeenkomst door
deze te versturen naar uw Aangewezen E-mailadres. Wij bewaren de Overeenkomst.

3.4

De voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op het Krediet en onze rechtsverhouding
worden uiteengezet in deze Overeenkomst.
U dient alle relevante gegevens waar wij om verzoeken aan ons te verstrekken om u te
identificeren, om de vereiste verificatie uit te voeren (waaronder begrepen doch niet beperkt tot
wettelijke vereiste fraudebestrijding controles en witwasbestrijdingscontroles) en zodat wij de
vereiste gegevens kunnen verkrijgen om een betaling aan u te doen en voor latere aflossingen
en inningen. Ter identificatie en fraudebestrijding kunnen wij u verzoeken om een kopie van uw
identiteitskaart en/of paspoort en/of rijbewijs mee te sturen alsmede een recent bankafschrift van
uw Aangewezen Bankrekening, een kopie van uw loonstrook en een kopie van de bijbehorende
bankpas. Wij kunnen u ook om aanvullende informatie en documenten verzoeken.
De Kredietnemer is door Kredietgever geïnformeerd dat het Kredietbedrag op basis van deze
Overeenkomst niet kan worden gebruikt voor het verkrijgen of het behouden van
eigendomsrechten op grond of op een bestaand of gepland gebouw. Kredietnemer verklaart en
garandeert ook dat Kredietnemer het Kredietbedrag niet voor bovengenoemde doeleinden zal
gebruiken, waarbij de Kredietgever wordt gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid indien de
Kredietnemer in strijd handelt met deze verklaring.

4.
4.1
5.

Kredietbedrag
Uw Kredietbedrag is het bedrag genoemd in artikel 1.
Duur van de Overeenkomst

5.1

Deze Overeenkomst eindigt als u aan het einde van de Looptijd aan alle verplichtingen heeft
voldaan. De Overeenkomst kan ook eindigen door opzegging in overeenstemming met deze
Overeenkomst.

5.2

U dient het Kredietbedrag en de Kredietvergoeding af te lossen op basis van de afgesproken
betalingsdata. Als u handelt in overeenstemming met deze Overeenkomst is op de
Aflossingsdatum, aan het einde van de Looptijd, het volledige Kredietbedrag en de
Kredietvergoeding voldaan. U kunt op basis van deze Overeenkomst geen nieuwe bedragen
opnemen.

5.3

Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om het Kredietbedrag bij te schrijven op uw
Aangegeven Bankrekening. Onvermijdbare vertragingen als gevolg van feestdagen, het
verwerkingsschema van uw eigen bank, onopzettelijke verwerkingsfouten en andere voorvallen
buiten onze macht kunnen de stortingstijd uitstellen.

6.

Garantie stellen voor het Kredietbedrag

6.1

U bent verplicht voor een garantiegever (de Garantiegever) te zorgen, die garant staat voor het
Kredietbedrag en alle opeisbare Openstaande Betalingsverplichtingen uit hoofde van deze
Overeenkomst.

6.2

De Garantiegever is een persoonlijke Garantiegever (een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een
familielid of vriend). De persoonlijke Garantiegever selecteert u zelf. De persoonlijke
Garantiegever mag niet:

6.3

(a)

uzelf zijn (U kunt niet garant staan voor uw eigen overeenkomst met ons);

(b)

een Krediet bij ons hebben; of

(c)

reeds persoonlijke Garantiegever zijn voor een andere overeenkomst met ons; en

(d)

de Garantiegever voldoet aan de overige door ons gestelde voorwaarden.

Wij dienen de door u geselecteerde Garantiegever goed te keuren. Indien wij de benodigde

documenten van de Garantiegever niet tijdig (binnen 5 dagen na het sluiten van de
Overeenkomst) hebben ontvangen of als de Garantiegever niet voldoet aan de door ons
vooraf kenbaar gemaakte criteria, dient u ons een vergoeding te betalen. De hoogte van
deze vergoeding zoals door ons vastgesteld, kunt u vinden op onze Website.
6.4

U geeft ons toestemming om een exemplaar van de Overeenkomst te verstrekken aan de
Garantiegever en de Garantiegever te informeren als u (deels of volledig) niet (tijdig) aan uw
betalingsverplichtingen voldoet.

6.5

Wij zullen de Garantiegever verzoeken om de Openstaande Betalingsverplichtingen aan ons
te betalen indien u de aan ons verschuldigde bedragen (deels of volledig) niet tijdig heeft
voldaan.

7.

Aflossing door u

7.1

U dient het verschuldigde bedrag te betalen op de datum/data genoemd in artikel 1 van deze
Overeenkomst door middel van de door ons aangegeven betaalmethode(s).

7.2

Tenzij anders is bepaald in deze Overeenkomst, zullen alle betalingen die wij van u ontvangen
eerst worden aangewend voor kosten en vergoedingen en rente in verband met achterstallige
betalingen, vervolgens voor uw renteverplichtingen en vervolgens ter aflossing van het
Kredietbedrag.

7.3

Als u een verschuldigde betaling niet tijdig doet, en u na onze ingebrekestelling nog steeds
nalatig blijft in uw betalingsverplichting, bent u vanaf dat moment een vertragingsvergoeding
verschuldigd van
op jaarbasis.

8.

Kredietvergoeding

8.1

Wij brengen u een vergoeding in rekening op basis van het Kredietbedrag en de Looptijd van
het Krediet, de Kredietvergoeding. U dient de Kredietvergoeding te betalen met betrekking
tot het Kredietbedrag dat wij aan u hebben verstrekt. De Kredietvergoeding is gebaseerd op
de hoogte van het Kredietbedrag en de Looptijd die u kiest. U kunt gebruik maken van de online
rekenmachine die u vindt op onze Website om u te helpen bij het kiezen van het Kredietbedrag
en de Looptijd, en om u te helpen de verschuldigde Kredietvergoeding te begrijpen. Deze
rekenmachine licht u in over de Kredietvergoeding, het jaarlijks kostenpercentage (JKP) en het
totaalbedrag dat u terug zou moeten betalen op de Aflossingsdatum. Het JKP voor het
Kredietbedrag hangt af van het Kredietbedrag en de Looptijd die u kiest.

9.

Uw herroepingsrecht

9.1

Als u deze Overeenkomst wilt herroepen, dient u ons binnen 14 dagen vanaf ontvangst van de
Overeenkomst een bericht te sturen met uw wens de Overeenkomst te willen herroepen vanaf
uw Aangewezen Emailadres naar klantenservice@saldodipje.nl.

9.2

Als u ervoor kiest uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u onverwijld het Kredietbedrag
aflossen, alsmede alle kosten betalen die u verschuldigd bent of zult zijn vanaf de datum waarop
het Kredietbedrag door ons aan u is verstrekt en tot de datum waarop het Kredietbedrag en de
andere verschuldigde bedragen door u zijn afgelost.

9.3

Wij zullen u informatie over het Kredietbedrag en de Kredietvergoeding verstrekken zodrawij uw
Herroepingsbericht hebben ontvangen. U kunt ons altijd vragen om nadere informatie omtrent
het bedrag dat u ons verschuldigd bent.

10.

Overzichten
U kunt per e-mail een betalingsoverzicht opvragen. Op uw verzoek zullen wij u zo snel als
redelijkerwijs uitvoerbaar voorzien van een overzicht per e-mail waarin een tabel met de gegevens
van iedere betaaltermijn uit hoofde van de Overeenkomst is opgenomen op de dag van het
verzoek. In dit overzicht vindt u de volgende gegevens:
(a) de gegevens van de verschuldigde betaaltermijn(en) uit hoofde van deze
Overeenkomst;

11.
11.1

(b)

de datum waarop de betaaltermijn(en) verschuldigd is(zijn), het bedrag en
iedere voorwaarde met betrekking tot betaling van de betaaltermijn(en); en

(c)

een uitsplitsing van de betaaltermijn waaruit blijkt welk deel terugbetaling op de
hoofdsom inhoudt, welk deel Kredietvergoeding is en, indien van toepassing,
welke andere kosten deel uitmaken van de betaaltermijn.

Uw recht het Krediet geheel of gedeeltelijk vroegtijdig af te lossen
U mag op ieder moment verschuldigde bedragen uit hoofde van deze Overeenkomst
volledig vroegtijdig aflossen door ons op of vóór de Aflossingsdatum het Kredietbedrag te
betalen vermeerderd met het volledige bedrag van de te betalen Kredietvergoeding en
enige andere Openstaande Betalingsverplichtingen die u verschuldigd bent uit hoofde
van deze Overeenkomst, minus het totaal van alle betaalde bedragen en alle andere
betalingen die u aan ons hebt gedaan.

11.2

U mag op ieder moment ieder deel van uw Openstaande Betalingsverplichtingen
verschuldigd uit hoofde van deze Overeenkomst betalen door ons een bericht van uw
voornemen tot een gedeeltelijke vroegtijdige aflossing te doen toekomen en door de
desbetreffende betaling aan ons te doen vóór de Aflossingsdatum (Aflossingsnota). U
moet ons aangeven welk bedrag u vroegtijdig wenst af te lossen.

11.3

U kunt ons een Aflossingsnota doen toekomen vóór of op het moment dat u een
gedeeltelijke aflossing doet door een e-mail te sturen naar klantenservice@saldodipje.nl

vanaf het Aangewezen E-mailadres.
11.4

12.

Als u een gedeeltelijke vroegtijdige aflossing hebt gedaan, heeft u het recht informatie per email bij ons op te vragen over het effect van die gedeeltelijke vroegtijdige aflossing.
Beëindiging door u
U mag deze Overeenkomst op ieder moment beëindigen door ons per e-mail te berichten
dat u zulks wenst. Beëindiging van de Overeenkomst zal pas na ontvangst van uw bericht
van beëindiging en het voldoen van de verschuldigde Openstaande Betalingsverplichtingen
plaatsvinden.

13.

Beëindiging door ons

13.1

Wij kunnen ervoor kiezen de Overeenkomst te beëindigen mits wij u 14 werkdagen tevoren
schriftelijk (door een bericht te sturen naar het Aangewezen E-mailadres) berichten van
onze wens de Overeenkomst te beëindigen. Beëindiging gaat pas in na afloop van deze
periode van 14 dagen, die aanvangt op de dag waarop de opzegging door ons aan u is
uitgereikt.

13.2

Wij kunnen deze Overeenkomst beëindigen met inachtneming van toepasselijke wet- en
regelgeving als u een verschuldigde betaling uit hoofde van deze Overeenkomst niet doet
terwijl dit uit hoofde van deze Overeenkomst vereist is en, na in gebreke te zijn gesteld,
nalatig blijft in de nakoming van uw verplichtingen; of als u met het oog op het aangaan van
de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt en wij de
kredietovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zouden zijn aangegaan als u
de juiste, volledige informatie had verstrekt.

13.3

Bij
beëindiging
van
deze
Overeenkomst
Betalingsverplichtingen aan ons te voldoen.

14.

dient

u

alle

Openstaande

Kosten achterstallige betaling
Indien u een verschuldigde betaling niet op of vóór de Aflossingsdatum doet, dan ontvangt
u een herinneringsmelding met daarin een ingebrekestelling, Als u na onze ingebrekestelling
nog steeds nalatig blijft in uw betalingsverplichting, bent u vanaf dat moment een
vertragingsvergoeding verschuldigd van 10% op jaarbasis. De vertragingsvergoeding is ook
verschuldigd na opeising, totdat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.

15.

Wijzigingen

15.1

De rentevoet staat vast en kunnen wij niet aanpassen.

15.2

De overige voorwaarden in deze Overeenkomst kunnen wij wel wijzigen, een en ander om
elk van de volgende redenen:
Wij moeten overgaan tot wijziging om te kunnen voldoen aan eventuele wijzigingen in de
wet- of regelgeving, of beslissingen van de rechtbank of een ander bevoegd orgaan of
toezichthouder;
Ter aanpassing aan technologische veranderingen en om ons in staat te stellen u nieuwe
diensten of functies aan te bieden; of
Om deze voorwaarden billijker of gunstiger te maken voor u of makkelijker te begrijpen, of
om een fout daarin te verbeteren.

15.3

Wij zullen u per e-mail notificeren van wijzigingen van deze Overeenkomst en dergelijke
wijzigingen treden pas in werking nadat wij u een dergelijke kennisgeving hebben verstrekt.

15.4

Toekomstige leningen hoeven wij u niet op dezelfde voorwaarden als die in deze
Overeenkomst aan te bieden, waardoor de voorwaarden van een eventuele andere lening
die u in de toekomst bij ons afsluit kunnen verschillen van die in deze Overeenkomst.

16.

Waarschuwing voor wanbetaling
Een betalingsachterstand kan ernstige gevolgen hebben voor u en kan het moeilijker voor u maken
krediet te verkrijgen. Het kan mogelijk zijn dat wij een gerechtelijke procedure jegens u moeten
aanspannen in het geval u een betalingsachterstand heeft.

17.

Versoepeling van rechten
Als wij onze rechten jegens u versoepelen of enige andere concessie aan u doen uit hoofde van
deze Overeenkomst, zal dit ons niet belemmeren in de toekomst onze rechten uit hoofde van
deze Overeenkomst streng af te dwingen.

18.

Communicatie met u

18.1

Deze Overeenkomst is in de Nederlandse taal opgesteld. Alle communicatie met u zal online
plaatsvinden in de Nederlandse of in de Engelse taal.

18.2

U dient ons ervan in kennis te stellen indien uw Aangewezen E-mailadres, postadres of
andere in verband met deze Overeenkomst door u aan ons verstrekte informatie wijzigt. Onze
Afdeling Klantenservice is van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 17.00 uur) aanwezig,
behalve op officiële feestdagen, en is per e-mail te bereiken via klantenservice@saldodipje.nl.

18.3

Voor de aan ons gerichte communicatie kunt u van dit e-mailadres gebruik maken, tenzij uit
deze Overeenkomst volgt dat u van een specifiek communicatiemiddel gebruik maakt.

18.4

U dient ons de redelijke uitgaven en kosten te vergoeden, die wij moeten maken om uw adres,
emailadres of andere gegevens te achterhalen als uw gegevens wijzigen zonder dat u ons
daarvan in kennis heeft gesteld, zoals een verhuizing.

19.

Overdracht van rechten

19.1

U mag uw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen aan andere personen,
maar wij mogen onze rechten krachtens deze Overeenkomst cederen of overdragen, zonder
u daarvan vooraf in kennis te stellen. Indien wij dat doen, zal dat uw rechten of verplichtingen
niet wijzigen.

19.2

Indien wij onze rechten krachtens deze Overeenkomst cederen of overdragen, zullen wij of de
persoon aan wie wij onze rechten krachtens deze Overeenkomst overdragen of cederen, u zo
snel mogelijk nadat de cessie of overdracht heeft plaatsgevonden daarvan in kennis stellen. Wij
kunnen dit bijvoorbeeld doen als de door u aangedragen Garantiegever niet aan de door ons
gestelde voorwaarden voldoet.

20.

Klachten
Indien u een klacht heeft die verband houdt met deze Overeenkomst kunt u contact opnemen
met onze Afdeling Klachtenregeling: klachtenregeling@saldodipje.nl.
Indien uw klacht niet is opgelost, kunt u uw klacht ook indienen via het Europees platform Online
Geschillenbeslechting (https://webgate.ec.europa.eu/odr).

21.

Privacybeleid
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacy beleid. Dit beleid
kunt u downloaden op onze Website en is ook verkrijgbaar door contact met ons op te

nemen.
22.

Verantwoord lenen
Wij hebben ons gecommitteerd aan verantwoord lenen. Het is belangrijk dat u niet meer leent
dan u zich kunt permitteren. Indien u problemen krijgt met uw aflossingen, dient u onmiddellijk
contact met ons op te nemen.

23.

Onze aansprakelijkheid

23.1

Een eventuele aansprakelijkheid die wij jegens u hebben voor schade die u lijdt als gevolg van
onze niet-nakoming van onze verplichtingen krachtens deze Overeenkomst wordt beperkt, en
wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor indirecte schade die ontstaat als neveneffect van de
hoofdschade of benadeling die door u en ons redelijkerwijs niet voorzienbaar is, inclusief maar
niet beperkt tot:
inkomsten- of opbrengstenderving;
zakelijke verliezen;
winstderving of misgelopen contracten;
niet-gerealiseerde verwachte besparingen; of
gegevensverlies.

23.2 Niets in deze Overeenkomst tracht op welke wijze dan ook onze aansprakelijkheid uit te
sluiten of te beperken voor:
overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
fraude of frauduleuze misleiding; of
aangelegenheden waarvoor het voor ons onrechtmatig zou zijn om onze
aansprakelijkheid uit te sluiten of dit te proberen.
23.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor een niet-nakoming jegens u door een bank, tegenpartij,
tussenpersoon of andere derde partij met wie u zaken doet.
23.4 U bent aansprakelijk voor de schade die u lijdt als gevolg van het door u verstrekken van onjuiste
informatie.
24.

Gebeurtenissen gelegen buiten onze macht
Wij zijn jegens u niet aansprakelijk voor een vertraagde nakoming of niet-nakoming van onze
verplichtingen jegens u, indien die vertraging of niet-nakoming het gevolg is van ongebruikelijke
of onvoorziene omstandigheden waarop wij redelijkerwijs geen invloed hebben.

25.

Algemeen

25.1

Deze Overeenkomst treedt pas in werking nadat wij de Overeenkomst hebben
goedgekeurd.

25.2

Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar is of
wordt, heeft dat geen gevolgen voor de resterende bepalingen van deze Overeenkomst.

26.

Recht en bevoegde rechter
Deze Overeenkomst wordt beheerst door en dient geïnterpreteerd te worden overeenkomstig
het recht van Spanje en de rechters van Spanje hebben een niet-exclusieve bevoegdheid met
betrekking tot eventuele geschillen.

27.

Over ons
Wij verlenen onze diensten vanuit Spanje naar Nederland. Onze diensten bieden we in
Nederland alleen online aan. Saldodipje.S.L., is opgenomen in het openbare handelsregister
van Spanje onder nummer C.I.F.: B92941558 gevestigd op Avenida de Brasil nr. 17, 10, F&G,
28020 Madrid, Spanje, BTW-nummer: ESB92941558. Saldodipje.S.L.staat niet onder toezicht
en is niet geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

BELANGRIJK - LEES DIT ZORGVULDIG DOOR ZODAT U WEET WAT UW RECHTEN ZIJN
Deze Overeenkomst is niet afdwingbaar totdat deze is ondertekend door u en door ons. Wij ondertekenen deze
Overeenkomst pas nadat wij de in deze Overeenkomst omschreven kredietchecks naar onze tevredenheid
hebben uitgevoerd en uw aanvraag om deze Overeenkomst aan te gaan hebben goedgekeurd.
Dit is een leningsovereenkomst volgens de Wet 16/2011, 24 juni, inzake kredietovereenkomsten voor particuliere
klanten (Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo).
U dient deze alleen te ondertekenen indien u ermee akkoord gaat juridisch gebonden te zijn aan de voorwaarden
van deze Overeenkomst.
Door uw gegevens in te vullen en te klikken op de knop "Ik ga akkoord met de leningsovereenkomst en de
voorwaarden opgenomen in de leningsovereenkomst” erkent u dat u de hieronder vermelde voorwaarden en het
ESIC heeft gelezen en ermee instemt.

Handtekening van klant

…

Datum van ondertekening

…………………………

Indien u klikt op de knop "Ik ga akkoord met de leningsovereenkomst en de voorwaarden opgenomen in de
leningsovereenkomst“ authenticeren wij de bovenstaande elektronische handtekening.
Nadat u deze Overeenkomst elektronisch ondertekend heeft, ontvangt u een exemplaar van de ondertekende
Overeenkomst op uw Aangewezen E-mailadres voor uw administratie.

Saldodipje.S.L.
Datum van ondertekening

……………...

