
 

Bijlage 3 

 
KREDIETOVEREENKOMST SPRAYPAY 

  



 

 

OFFERTE SPRAYPAY 

 

 

1) JOUW GEGEVENS: 

Jouw naam:  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

Jouw adres: 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

Jouw woonplaats:  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

Hierna te noemen: ‘jij’  

 

2) DE KREDIETGEVER: 

 
Webfin Leningen B.V., handelend onder de naam SprayPay. 
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67976328 
Hierna te noemen: Webfin Leningen B.V. 

 
3) JOUW (DIGITALE) OFFERTE: 
 

Offertedatum: […].   
Deze (getekende) Offerte blijft geldig totdat de Offerte wordt ingetrokken. Dit is de 
Offerteperiode.  

 
4) HET KREDIET: 
 

Krediet (soort lening): Niet-doorlopend goederenkrediet 

Aankoopbedrag/Kredietbedrag: EUR [...] 
 

Contractnummer: […] 
 

Debetrentevoet: […] 
 
Dit is het rentepercentage op jaarbasis dat je moet 
betalen. Het rentepercentage wordt toegepast in een 
[vast] percentage en houdt rekening met de ten 
hoogste toegestane kredietvergoeding van het Besluit 
Kredietvergoeding. 
 

  



 

Rechthebbende (zie cessie 
onder [8] 

Webfin Financieringen B.V., gevestigd te Breukelen 
aan Markt 15. Geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer: 70025592. Hierna te 
noemen: Webfin Financieringen B.V. 
 

Maandbedrag: […] 
 
Het maandbedrag is het bedrag dat je iedere maand 
moet betalen. Het eerste maandbedrag kan lager zijn 
omdat je de eerste maand meestal alleen rente betaalt.  
 
Je geeft Webfin Financieringen B.V. toestemming om 
de maandbedragen maandelijks jouw bankrekening 
[…] af te schrijven. Je zorgt voor voldoende geld op 
jouw bankrekening.  

Looptijd kredietovereenkomst 
(duur) en einddatum: 

[...] 
 
 
 

Jaarlijks kostenpercentage: […] 
 
De totale kosten, uitgedrukt als jaarlijks percentage van 
het totale Kredietbedrag, te vermeerderen met de kosten 
voor het beheer van een rekening waarop zowel 
betalingen als kredietopnemingen worden geboekt, de 
kosten voor het gebruik van een betaalmiddel waarmee 
zowel betalingen als kredietopnemingen kunnen worden 
verricht, en de overige kosten voor 
betalingsverrichtingen.  
 

Totaal door u te betalen bedrag: EUR […] 
 
Dit bedrag is het Kredietbedrag en de totale 
kredietkosten die je dient terug te betalen aan Webfin 
Financieringen B.V.. 
 

Betaaldata: […] 
 
Het bedrag, het aantal en de frequentie van de door de 
consument te verrichten betalingen, en in voorkomend 
geval, de volgorde waarin de betalingen aan de 
verschillende openstaande saldi tegen verschillende 
debetrentevoeten worden toegerekend met het oog op 
aflossing. 
 

Rentevoet ingeval van 
betalingsachterstand: 

[…] % 
 
[De op het tijdstip van het sluiten van de  
Kredietovereenkomst geldende rentevoet in geval van 
betalingsachterstand daarvan alsmede de 
wijzigingsmodaliteiten en, in voorkomend geval, kosten 
van niet-nakoming] 

  



 

Vervroegde aflossing: Het is altijd mogelijk om jouw Krediet vervroegd af te 
lossen. Je bent in dat geen extra kosten verschuldigd. 
 

Kredietovereenkomst: 
 
 

De Kredietovereenkomst komt tot stand op het moment 
dat jij de Offerte tijdens de Offerteperiode (digitaal) 
ondertekent en indien van toepassing jouw partner 
(lees: echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner) 
toestemming verleent voor het aangaan van de 
Kredietovereenkomst overeenkomstig artikel 1:88 BW. 
De dan (door partijen) digitaal ondertekende Offerte 
gaat vervolgens gelden als de Kredietovereenkomst. 
Door (digitale) ondertekening van deze Offerte ga je 
akkoord met de bepalingen in deze Offerte en de 
uiteindelijke Kredietovereenkomst.  
 

Klachtenprocedure: Als je een klacht hebt, kun je een brief schrijven of een 
e-mail sturen aan Webfin Leningen B.V. Je kunt daarbij 
gebruik maken van het contactformulier op 
www.spraypay.nl.  
 
Jouw brief met klachtformulier kun je sturen naar: 
 
Webfin Leningen BV, Markt 15. 3621 AB in Breukelen 
 
Of per e-mailbericht sturen aan: 
consument@spraypay.nl 
 
Als je niet tevreden bent over de afhandeling van de 
klacht door Webfin Leningen B.V., dan kun je jouw klacht 
aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(KiFiD) voorleggen. De contactgegevens zijn: 
 
KiFiD 
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
de website van het KiFiD is: www.kifid.nl.  
Het telefoonnummer is 070 – 333 8 999.  
 
Voor meer informatie over jouw BKR-registratie, kun je 
de website van het BKR raadplegen: www.bkr.nl. Het 
telefoonnummer is: 088 - 150 25 00.  
  
 

http://www.kifid.nl/
http://www.bkr.nl/
tel:0881502400


 

5) ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMPTIEF KREDIET SPRAYPAY 2017: 
 
De algemene voorwaarden consumptief krediet SprayPay 2017 (hierna te noemen: de ‘Algemene 
voorwaarden’) zijn van toepassing op: 
 

1) deze Offerte; 
2) de Kredietovereenkomst; 
3) […] 

 
De definities zoals gehanteerd in de Algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing in 
de Offerte.  
 
Staat er over hetzelfde onderwerp in de Algemene voorwaarden iets anders dan in de Offerte? Dan 
geldt wat daarover in de Offerte staat.  
 
De Algemene voorwaarden vind je ook op www.Spraypay.nl 
.  
 
6) JOUW VERKLARINGEN: 
 
Als je deze Offerte ondertekent, dan verklaar je dat: 
 

• je akkoord gaat met deze Offerte en de kenmerken, verplichtingen en voorwaarden die daarop 
van toepassing zijn. Je verklaart daarbij ook dat je akkoord gaat met de Kredietovereenkomst; 

• je de algemene voorwaarden consumptief krediet SprayPay 2017 hebt ontvangen, dat je 
akkoord gaat dat deze algemene voorwaarden consumptief krediet SprayPay 2017 van 
toepassing zijn, dat je akkoord gaat met de inhoud van deze algemene voorwaarden 
consumptief krediet SprayPay 2017.  

• je het formulier ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ hebt ontvangen; 

• de door jou aangeleverde gegevens juist zijn en dat je geen informatie heeft achtergehouden 
die relevant is voor de verstrekking van het Krediet; 

• Webfin Leningen B.V. of een derde geen andere kredietaanvraag van jou in behandeling heeft; 

• je weet dat je een Kredietovereenkomst afsluit en kredietkosten verschuldigd bent; 

• je de maandbedragen, zoals hierboven weergegeven, kunt betalen; 

• Webfin Leningen B.V. je geen advies heeft gegeven bij het tot stand komen van de 
Kredietovereenkomst; 

• je toestemming hebt van jouw partner (lees: jouw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner) 
om de Kredietovereenkomst aan te gaan; 

• je Webfin Leningen B.V. en Webfin Financieringen B.V. (vanwege de hiervoor genoemde 
cessie) toestemming geeft om de verstrekte en eventueel nog te verstrekken 
(persoons)gegevens die te maken hebben met het Krediet: 
a) te verwerken in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder 

gericht op de volgende activiteiten: 
o de beoordeling en acceptatie van een (potentiële) klant; 
o het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met jou en het afwikkelen van 

betalingsverkeer;  
o het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische 

doeleinden;  
o het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een cliënt 

tot stand te brengen of in stand te houden dan wel uit te breiden;  
o het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, daaronder 

begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Webfin Leningen 
B.V. en andere financiële instellingen; 

o het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
b) ter beschikking te stellen aan anderen met wie Webfin Leningen B.V. en Webfin 

Financieringen B.V. samenwerken en aan anderen aan wie Webfin Leningen B.V. en 
Webfin Financiering B.V. de rechten uit de lening overdragen (ook als deze andere buiten 
de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd);  

c) ter beschikking te stellen en op te vragen bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) 
te Tiel. 

http://www.spraypay.nl/


 

 
7) OVERIG: 
 
Geen advies van Webfin Leningen B.V.: De advisering en de beoordeling of het aangeboden Krediet 
bij jou en in jouw specifieke omstandigheden past, wordt niet door Webfin Leningen B.V. gedaan. De 
Offerte is jou zonder advies van Webfin Leningen B.V. aangeboden. 
 
Intrekken Offerte door Webfin Leningen B.V.: Webfin Leningen B.V. kan tot het moment dat je 
deze ondertekend hebt geretourneerd, intrekken. Uiteraard ben je dan geen kosten verschuldigd.  
 
8) CESSIE: 
 
Indien je een bestelling plaatst bij een webshop, dan verkrijgt deze webshop uit hoofde van de levering 
van de bestelling een vordering op jou. Op het moment dat de Kredietovereenkomst, zoals hier 
omschreven, tot stand komt, wordt deze vordering (i) uit hoofde van een tussen de webshop en Webfin 
Leningen B.V. tot stand gekomen samenwerkingsovereenkomst door middel van een openbare cessie 
door de webshop aan Webfin Leningen B.V. verkocht en overgedragen en (ii) gelijktijdig uit hoofde van 
een tussen Webfin Leningen B.V. en Webfin Financieringen B.V. tot stand gekomen koop bij 
voorbaatovereenkomst door middel van een openbare cessie door Webfin Leningen B.V. aan Webfin 
Financiering B.V verkocht en overgedragen. Webfin Leningen B.V. doet hierbij reeds nu voor alsdan 
mededeling van beide cessies. Webfin Leningen B.V. zal na de totstandkoming van de 
Kredietovereenkomst voor de financiële afwikkeling van jouw bestelling zorgdragen. Je dient het door 
jou voor de bestelling verschuldigde bedrag (het aankoopbedrag inclusief BTW) aan Webfin 
Financieringen B.V. te betalen, conform de voorwaarden van de Kredietovereenkomst en toepasselijke 
Algemene voorwaarden.  
 
10) INCASSO EN CESSIE 
 
Wanneer je niet, niet tijdig dan wel niet volledig aan Webfin Financieringen B.V. betaalt, dan ontvang je 
een ingebrekestelling. Indien je binnen de alsdan gestelde termijn wederom niet aan jouw 
betalingsverplichtingen voldoet dan ben je een vertragingsvergoeding verschuldigd. Je betaalt dan in 
het geheel dus meer dan in het geval je wel tijdig en/of volledig zou hebben betaald. Webfin Financiering 
B.V. behoudt zich in de fase van het incassotraject het recht voor om haar vordering op jou aan een 
derde ter incassering door te cederen. Zowel Webfin Financiering B.V. als deze derde zullen gerechtigd 
zijn om alle mogelijke rechtsmiddelen in te zetten om de vordering betaald te krijgen en daarbij de 
vordering te verhogen met verschuldigde rente.  
 
Datum.……………….  Datum.………………. 
 
(Jouw handtekening)  (Je partner handtekening) 
 
Kredietnemer  Echtgenoot/Echtgenote/Geregistreerd  
  partner Kredietnemer 
………………………  ……………………… 

Datum.……………….   
 
 
(Handtekening)   
 
 
Webfin Leningen B.V.  
 
………………………   
 


