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Keuzeformulier Variabele Rente 

 

1. U heeft één of meer leningdelen met een variabele rente. Met dit formulier kunt u die variabele 
rente omzetten in een rente met een andere rentevastperiode. Wilt u de rente voor meerdere 
leningdelen omzetten? Vult u dan voor ieder leningdeel dit formulier in. 

2. U heeft het  recht om de rente op elk gewenst moment vast te zetten voor een andere 
rentevastperiode. Om dit te doen stuurt u ons een ingevuld en ondertekend Keuzeformulier 
Variabele Rente toe. 
a. De rente zal worden vastgezet op de rente die voor de gekozen rentevastperiode geldt op 

de dag van ontvangst van het keuzeformulier. 
b. De ontvangst van het keuzeformulier zal door Quion, namens de geldverstrekker, 

schriftelijk aan u worden bevestigd. 
c. Als het keuzeformulier door Quion wordt ontvangen: 

i. Voor de 16
e
 dag van een kalendermaand: dan gaat de gekozen rentevastperiode in bij 

aanvang van de volgende kalendermaand. 
ii. Op of na de 16

e
 dag van de kalendermaand: dan gaat de gekozen rentevastperiode in 

bij aanvang van de tweede daaropvolgende kalendermaand. 
 

Ondergetekende(n) maakt (maken) gebruik van het recht om de variabele rente vast te zetten en kiest 

(kiezen) voor een door BNP Paribas Personal Finance aangeboden rentevastperiode van*: 

� 1 jaar vast � 7 jaar vast � 12 jaar vast 

� 3 jaar vast � 8 jaar vast � 15 jaar vast 

� 5 jaar vast � 9 jaar vast � 20 jaar vast 

� 6 jaar vast � 10 jaar vast    

 

* = Let er op dat het niet mogelijk is om een rentevaste periode te kiezen die langer loopt dan de resterende 

looptijd van uw lening(deel). Voor de actuele rentetarieven kijkt u op onze website: www.bnpparibas-pf.nl  

 

Leningnummer: ………………………………………. Bedrag: € ……………………………………. 

Naam Klant: ………………………………………. Naam Partner: ………………………………………. 

Adres ……………………………………….   

Postcode: ……………………………………….   

Woonplaats: ……………………………………….   

Datum: ……………………………………….   

Handtekening: ………………………………………. Handtekening: ………………………………………. 
 

 
U kunt dit formulier sturen naar of na inscannen e-mailen aan: 
Postadres:        E-Mail: 

Quion         csta@quion.com 
Customer Support Team A      
Postbus 2936        
3000 CX  Rotterdam     


