VASTSTELLINGSOVEREENKOMST
ONDERGETEKENDEN:
De naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1101 EB)

I.

Amsterdam, aan de Laarderhoogtweg 25, die voor zich en als lasthebber optreedt namens
de in de voetnoot vermelde vennootschappen¹;
De besloten vennootschap Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V., gevestigd en

II.

kantoorhoudende te (1101 EB) Amsterdam, aan de Laarderhoogtweg 2 5;
Partijen I en II worden hierna voor de leesbaarheid steeds gezamenlijk en als volgt
genoemd: Kredietverstrekker
, wonende te , aan de

III.

(hierna Klant)

OVERWEGINGEN:

A.

Tussen Kredietverstrekker en Klant is een overeenkomst van doorlopend krediet
(hierna: DK) tot stand gekomen met contractnummer .

B.

Naar aanleiding van twee procedures van kredietnemers met een doorlopend krediet
tegen Kredietverstrekker over de hoogte van de rente en hoe die rente is aangepast
(of juist niet), heeft de Commissie van Beroep van Kifid uitspraak gedaan (de
procedures 004-2019 en 005-2019 en de einduitspraak 005B-2019 van 5 februari
2020). In die procedures heeft Kifid bepaald dat in die gevallen aan kredietnemers te
veel rente in rekening is gebracht.

C.

Kredietverstrekker heeft op basis van deze Kifid uitspraken een compensatieregeling
(hierna: Compensatieregeling) gemaakt op grond waarvan aan Klant een
rentevergoeding wordt aangeboden (hierna: Rentevergoeding).

D.

Klant heeft zich aangemeld bij mijnrentevergoeding om in aanmerking te komen voor
de Rentevergoeding (hierna: Aanmelding).

E.

De voorwaarden waaronder de Rentevergoeding aan Klant wordt aangeboden en bij
ondertekening

worden

overeengekomen,

zijn

vastgelegd

in

deze

vaststellingsovereenkomst (hierna: Overeenkomst). Bij Aanmelding heeft Klant
uitleg gekregen over deze Overeenkomst. Deze uitleg staat in Bijlage 1.
__________________
¹ Crediet Maatschappij De IJssel B.V. ꞁꞁ Intermediaire Voorschotbank B.V. ꞁꞁ IDM Lease
Maatschappij B.V. ꞁꞁ IDM Financieringen B.V. ꞁꞁ Eurofintus Financieringen B.V. ꞁꞁ
Mahuko Financieringen B.V. ꞁꞁ IeBe Lease B.V. ꞁꞁ Voordeelbank B.V. ꞁꞁ Findio B.V.
ꞁꞁ IDM Finance B.V. ꞁꞁ De Nederlandse Voorschotbank B.V. ꞁꞁ Ribank N.V.

KOMEN OVEREEN:
1.

RENTEVERGOEDING EN BETALING

1.1.

Klant krijgt in het kader van de Compensatieregeling – tezamen met de medecontractant
als daarvan sprake is – een Rentevergoeding van Kredietverstrekker. De Rentevergoeding
van Klant (en medecontractant) bedraagt in totaal .

1.2.

De Rentevergoeding is als volgt berekend:
a.

Eerst is het bedrag van de teveel in rekening gebrachte rente berekend vanaf 1 januari
2008 of zoveel later als het DK tot stand is gekomen tot 1 mei 2020 of zoveel eerder
als het DK is geëindigd.

b.

Vervolgens zijn, als er sprake is van afschrijvingen of kwijtingen, die afschrijvingen of
kwijtingen daarvan afgetrokken. Daaronder vallen alle (1) eerdere afschrijvingen of
kwijtingen, alsmede in het vooruitzicht gestelde (voorwaardelijke) kwijtingen van (een
deel van) hetgeen Klant schuldig is op basis van het DK, (2) kwijtingen die het gevolg
zijn van bijvoorbeeld een (minnelijke) betalingsregeling, de Wet schuldsanering
natuurlijke personen of schuldhulpverlening en (3) kwijtingen als gevolg van een
vergoeding toegekend in verband met een eerdere renteklacht verricht en/of verleend
door Kredietverstrekker of derden.

c.

En daarna is het bedrag vermeerderd met wettelijke rente met ingang van 1 mei 2020
of vanaf de datum dat het DK is geëindigd.

1.3.

Klant heeft recht op de Rentevergoeding en betaling daarvan nadat de Overeenkomst is
getekend. Als Klant het DK is aangegaan met een medecontractant, heeft Klant pas recht
op de Rentevergoeding en betaling daarvan als de medecontractant(en) (ieder) een eigen
exemplaar van de Overeenkomst heeft (of hebben) getekend.

Betaling: op uitstaand saldo
1.4.

De Rentevergoeding zal worden betaald doordat de Rentevergoeding in mindering wordt
gebracht op het uitstaand saldo van Klant op het DK. Daarbij strekt de Rentevergoeding als
laatste in mindering op de achterstand van Klant op het DK (als die er is).

1.5.

Betaling van de Rentevergoeding op het uitstaand saldo heeft geen gevolg voor lopende
betalingsverplichtingen zoals bijvoorbeeld (1) betalingen van de maandtermijn door Klant
en (2) eventuele gemaakte betalingsafspraken (zoals een betaalplan).

Betaling (eventueel): betaling op de bankrekening
1.6.

Bij (1) een ingelost DK, (2) als de Rentevergoeding hoger is dan het uitstaand saldo of (3)
als er geen uitstaand saldo is, betaalt Kredietverstrekker de (resterende) Rentevergoeding
aan Klant op de bankrekening die bij de Aanmelding is vermeld of door Klant is aangepast.

1.7.

Als er een medecontractant is, wordt bij betaling op de bankrekening de (resterende)
Rentevergoeding in gelijke delen verdeeld en aan iedere contractant betaald, met
inachtneming van artikelen 1.2 – 1.3.

2.

SLOTBEPALINGEN

2.1.

Deze Overeenkomst komt tot stand op het moment dat alle daarbij betrokken partijen deze
hebben ondertekend. Als Klant het DK is aangegaan met een medecontractant (zie artikel
1.3), komt deze Overeenkomst pas tot stand als alle medecontractanten een exemplaar van
de Overeenkomst hebben getekend.

2.2.

Klant kan deze Overeenkomst binnen twee werkdagen na totstandkoming zonder opgave
van reden ontbinden via de aanmeldingsportal of door contact op te nemen met het
serviceteam (“herroeping”). Na herroeping wordt de Overeenkomst beëindigd en heeft
Klant geen recht meer op betaling van de Rentevergoeding (zie artikel 1.1).

2.3.

Partijen doen – na de in artikel 2.2 genoemde termijn – afstand van hun recht om deze
Overeenkomst te ontbinden en/of te vernietigen.

2.4.

Door deze Overeenkomst te ondertekenen verklaart Klant bekend en akkoord te zijn met
de voorwaarden van de Compensatieregeling zoals opgenomen in deze Overeenkomst en
de uitleg in Bijlage 1.

Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die ontstaan in verband
met deze Overeenkomst, zullen in eerste aanleg exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Amsterdam.
Aldus overeengekomen:
Datum:
Kredietverstrekker

Klant
{{Signer1}}

Ron Droste
Algemeen directeur

Bert Bijsterbosch
Operationeel directeur

Bijlage 1
LET OP: dit is een korte uitleg. Als u iets niet begrijpt of een vraag hebt kijk dan op de
website www.mijnrentevergoeding.nl of neem contact op met ons serviceteam. Waar u
ons kunt bereiken staat op de website.
Deze uitleg is een bijlage bij de vaststellingsovereenkomst.
Aan u wordt een rentevergoeding aangeboden voor te veel in rekening gebrachte rente. Aan dat
aanbod zijn voorwaarden verbonden. Als u de vaststellingsovereenkomst tekent, gaat u akkoord
met deze voorwaarden. Deze uitleg is alleen bedoeld voor klanten die in aanmerking komen voor
een rentevergoeding.
De rentevergoeding wordt u aangeboden om u te compenseren voor het teveel aan u in rekening
gebrachte rente.
De compensatieregeling is gebaseerd op drie uitspraken van de Commissie van Beroep van Kifid
(2019-004, 2019-005 en 2019-005B). De uitspraken zeggen dat u mocht verwachten dat het
renteverloop van uw krediet de beweging volgde van de gemiddelde marktrente voor doorlopend
consumentenkrediet. Dat is niet altijd gebeurd (zie de gemiddelde marktrente die door Kifid is
gepubliceerd. Daarvoor is deze compensatieregeling. Voor de berekening in de compensatieregeling
gelden niet precies dezelfde regels als bij Kifid. De verschillen zijn:
(1) Als u een lagere rente heeft gehad dan de gemiddelde marktrente, rekenen wij dat in
de compensatieregeling niet mee, omdat wij vinden dat er dan aan u niet te veel rente in
rekening is gebracht. Bij de uitspraken van Kifid wordt geen uitzondering gemaakt voor
rente onder de gemiddelde marktrente.
(2) De rente zoals u deze volgens de uitspraken van Kifid had mogen verwachten, is in de
compensatieregeling nooit lager dan de laagste rente van Kredietverstrekker. De laagste
rente van Kredietverstrekker is nodig om de operationele kosten, de kosten van funding en
provisie en de kosten van kredietrisico te dekken. Een tarief lager dan deze ondergrens is
verlieslatend. De tabel van de laagste rente staat op de website.
(3) Omdat de compensatieregeling voor alle klanten geldt, is het nodig dat de
rentegegevens van uw krediet in de computersystemen van Kredietverstrekker staan. Wij
rekenen in de compensatieregeling voor contracten die ouder zijn dan 1 januari 2008 vanaf
1 januari 2008. En niet vanaf de startdatum van het contract.
(4) Voor contracten die ouder zijn dan 1 januari 2008 is de contractrente waarmee wordt
vergeleken de contractrente op 1 januari 2008. En niet op de startdatum.
(5) Er wordt in de compensatieregeling niet gerekend voor de periode nadat de vordering
op u wegens wanbetaling is overgedragen voor incasso, omdat de rentegegevens na
overdracht niet in de computersystemen van Kredietverstrekker staan.

Afschrijvingen of kwijtingen zijn van het in de compensatieregeling berekende bedrag afgetrokken.

Wij vinden het belangrijk dat de rentevergoeding helpt bij een snellere aflossing van uw krediet.
Daarom vragen wij uw akkoord de rentevergoeding in mindering te brengen op uw uitstaand saldo.
Daarmee bent u eerder van uw krediet af en zijn de kosten van het krediet lager. U moet uw
maandtermijn blijven betalen en met u gemaakte betaalafspraken blijven voldoen. De afboeking
gaat af van het uitstaand saldo (als laatste van een eventuele achterstand).
Als u geen krediet meer heeft, of de rentevergoeding hoger is dan het uitstaand saldo op uw krediet,
krijgt u de rentevergoeding uitbetaald op uw bankrekening.
Als u het krediet bent aangegaan met een medecontractant, moet de medecontractant ook de
vaststellingsovereenkomst

tekenen.

Pas

dan

betalen

wij

de

rentevergoeding

uit.

De

rentevergoeding wordt bij uitbetaling op de bankrekening gelijk verdeeld over de contractanten.
U hebt twee dagen de tijd om de ondertekening van de overeenkomst te herroepen. U kunt dat
doen via een link op de portal (knop herroepen nadat u akkoord bent gegaan) of door contact op
te

nemen

met

het

serviceteam.

Daarna

bent

u

vaststellingsovereenkomst en krijgt u de rentevergoeding.

gebonden

aan

uw

akkoord

en

de

