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Amsterdam,  <datum brief> 

 

Belangrijk: aflossen van uw krediet met nummer <contractnummer>  

 

<Aanhef>, 

  
In het verleden hebt u een aflossingsvrij krediet bij Interbank N.V. afgesloten en hebt u gekozen voor een 

aflosvrije periode. Tot nu toe hebt u alléén rente betaald en weinig of nog niets afgelost. Structureel aflossen is 
beter en op de lange termijn ook goedkoper. Als u nu start met meer af te lossen, kunt u uw krediet binnen een 

redelijke termijn én op een verantwoorde manier volledig afbetalen. In deze brief leest u wat dit voor u betekent. 

 
Uw nieuwe maandtermijn 

Om er voor te zorgen dat u meer aflost en niet alleen rente betaalt, gaan we per <datum> uw huidige 
maandtermijn aanpassen:  

 Uw huidige maandtermijn is € …   

 Uw nieuwe maandtermijn wordt € … en bestaat uit een deel aflossing plus rente.  

Als u vanaf nu geld uit uw krediet opneemt of extra aflost, heeft dit gevolgen voor de looptijd van uw lening.  
 

Wat moet u doen?  

Gaat u akkoord met uw nieuwe maandtermijn? Dan hoeft u niets te doen en passen wij uw maandtermijn aan. 
Bent u niet akkoord of wilt u een voorstel op maat van uw financieel adviseur? Neem dan vóór <datum brief+15 

werkdagen> contact op met uw adviseur <naam intermediair> op <telefoonnummer intermediair>. Uw financieel 
adviseur kan uw huidige financiële en persoonlijke situatie inventariseren en bekijken welke mogelijkheden er voor 

u zijn.   

 
Vragen? 

Hebt u verder nog vragen over deze brief? U kunt dan ook contact opnemen met onze afdeling 
Consumentenservice via 0900-86 88 (lokaal tarief) of een e-mail sturen naar consumentenservice@interbank.nl. 

Wij helpen u graag verder.  

 
Met vriendelijke groet, 

Interbank N.V. 
 

 
Masjenka Ruiter-Schaap    Thomas Goosen 

Senior Manager Client Management   Senior Manager Loan Acceptance 
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