AANVRAAGFORMULIER ABONNEMENT
Online kredietplatform – LN Direct

Abonnement

€ 10,00 per maand

In samenwerking met LNI heeft LN Direct een abonnement samengesteld, dat toegang biedt tot het
online - kredietplatform. LN Direct werkt enkel op basis van execution only.
Deze dienst is maandelijks opzegbaar. In dit abonnement is inbegrepen:
► Keuze uit verschillende banners voor op uw website
► Koppeling online kredietplatform met uw kantoor
► Portefeuilleoverzicht

Werkwijze LN Direct: U beschikt over een Wft-deelvergunning Consumptief krediet
►
►
►
►

LN Direct houdt u op de hoogte van de voortgang van de kredietaanvraag van uw klant
U ontvangt via de Rekening courant van LNI doorlopende provisie
Geen adviesrapportage en/of dossiervorming. Dus géén werkzaamheden voor u!
Uw klant blijft uw klant (portefeuillerecht)

Werkwijze LN Direct: U heeft geen Wft-deelvergunning Consumptief krediet
►
►
►
►

LN Direct houdt u op de hoogte van de voortgang van de kredietaanvraag van uw klant
U ontvangt een eenmalige leadvergoeding via de Rekening courant van LNI
Geen adviesrapportage en/of dossiervorming. Dus géén werkzaamheden voor u!
Uw klant blijft uw klant

Kies hier het formaat banner voor op uw website:
Keuze

□
□
□
□
□

Afmeting
320 x 50
160 x 600
174 x 500
336 x 280
Op aanvraag is het mogelijk om de banner in uw eigen huisstijl kleur op te laten maken.
De opmaakkosten bedragen eenmalig € 50,00 welke vooraf voldaan dienen te worden.

* LN Direct is onderdeel van Lease Nederland B.V. Om deze reden sluit u de overeenkomst af met
Lease Nederland B.V. en zijn de algemene voorwaarden van Lease Nederland B.V. van toepassing.

Versie 07-04-2014

LN Direct is onderdeel van Lease Nederland. Om deze reden sluit u de overeenkomst af met
Lease Nederland en komt u zowel de naam als het logo van Lease Nederland tegen.
Lease Nederland B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05058422.

Machtigingsformulier Europese (SEPA) incasso algemeen doorlopend
1. Incassant
Naam incassant
Adres incassant
Postcode/woonplaats incassant
Land incassant
Incassant-ID
Kenmerk machtiging

Lease Nederland B.V.
Postbus 147
8280 AC GENEMUIDEN
Nederland
NL86ZZZ050584220000
abonnement LN Direct

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Lease Nederland B.V. om doorlopend incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening per maand (vooraf) af te schrijven
wegens 'abonnement LN Direct' en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Lease Nederland B.V. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt
u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

2. Rekeninghouder
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Rekeningnummer [IBAN]

3. Handtekening voor akkoord
Datum
Plaats
Handtekening

BANNERS ZONDER LOGO

Formaat: 336 x 280

Formaat: 174 x 500

Formaat: 160 x 600

Formaat: 320 x 50

BANNERS MET LOGO

Formaat: 336 x 280

Formaat: 174 x 500

Formaat: 160 x 600

Formaat: 320 x 50

