
Rabobank Nederland
5e rv íce Ce ntr u m F i n on ci ere n

Postodres Postbus 221, 5600 MA Eindhoven

De heer H. Fitters
NorbeÍijnerstraat 43
5I54 ED ELSHOUT

Uw referentie
onze referentie EOB07 5 I 47 200/Mw. G.A.J. Wouters
Toestelnummer 040-2178213

Dctum 08-05-2015

onderwerp KENNISGEVING

&
Rabobank

Eezoekadres Fellenoord 15, Eindhoven

Telefax 0412196063

Geachte heer Fitters,

Namens Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te waalwijk en Rabohypotheekbank N.v.
gevestigd te Amsterdam graag uw aandacht voor het volgende.

Als mede-eigenaar van de woning gelegr;n aan de Scheidirgstraat 5, 5154 AF Elshout informeren
wij graag over de brieven die wij naar de heer P.M. van Dijk en mewouw J.H. van Dijk-Fitters
hebben gestuurd.

Bijgevoegd treft u deze brieven in kopie aan.

Hoogachtend,

RabobarrkNederland
Service Centrum Financieren
Biizonder Beheer

Coópe r at i eve Ce n tra le Rq i ffei se n - Boe ren lee n ba n k B. A.
lngeschreven bij de K.v.K. onder nr.30046259.



Uw referentie

Onze rcferentie

Doorkiesnummer

Datum

Onderwerp

RabobankNederland
*rvíce Centrum Fin oncieren

Rabobank
Postadrs Postbus 221 , 5&0 MA Eindhoven

De heer P.M. van Dijk en
mevrouw J.H- van Dijk-Fitters
Scheidingstraat 5
5154A8 ELSHOI-IT

Bezoekodres Fellenoord 15, Eindhoven

Telefoon (040)2r75220

Fax (M0)2t73Nn

EOB07 5 / 4'l 200AvIw. G.ÀJ. Wouters
040-2178213
08-0s-2015

TAXATTE

Geachte heer Van Dijk, geachte mewourtr Van Dijk-Fitters,

Narnens Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwíjk en Rabohypotheekbank N.V.

gevestigd te Amsterdam graag uw aandacht voor het volgende.

Wij laten uw woning aan Scheidingstraat 5, 5154 AE, Elshout trxeren door een onafheÍrkelijke

taxat€uÍ"

Wij verzoeken u dringend uw medewerking te verlenen aan de door de bank ingeschakelde taxateur.

Conform de Algemene Voorwaarden voor Particuliere geldleningen van de Rabobank komen de

kosten voor (her)taxatie voor uw rekening. De bank zal deze koststl bij transport van ds ryening

verrekenen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebbsn geïnformeerd.

Wij hebben een kopie van deze brief gestuurd naar de mede-eigenaar van de woning, de heer H.

Fitten.

$opgachtend,
!  \  -  |  " \  . -t-,f.\ ':-l *i+'L- ' '
galdbfiI<&{bdUiland
Service\ Centrum Financieren
Brjzon&r Reheer

{.ooperatieve Central Ra i ff e i se n - 1oe r e n leen ba n k B. A.



RababankNederland
Servíce Centrum F inancí eren

Postodres Postbus 221, 560o MA Eindhoven

AAI{TEKENEN
De heer P.M. van Dijk en

rnewouw J,H- van Dijk-Fitters

Scheidingstraat 5

5I54AE ELSHOUT

Uw referentie
onze referentie EOBAT 5 / 47 200lMw. G.A.J. ïV'outers
Toestelnummer 040-2178213

Dotum 08-05-2015

onderwerp Hypotheekleníng(en) aflossen of uw woning verkopen

Rabobank

Bezoekadres Fellenaord 15, Eindhoven

Telefax 04O-2196063

Geachte heer Van Dijk, geachte melroulry Van Dijk-Fitters,

U heeft sen achterstand op uw hypotheek Deze achterstand betaalt u niet.

In deze brief leggen wrj u uit wat de gevolgen zijn.

\ilat is er aar de hand?

U heeft al heel lang een achterstand. Deze achterstand heeft u nog steeds niet betaald.

Wat moet u doen?
Er zijn twee mogelijkheden.
1 . U krijgt van de Rabobank één maand de tijd om uw lening(en) af te lossen. Dit doet u door bij

een andere bank een lening af te sluiten. Met deze lening lost u de lening(en) bij de Rabobank

af. U moet ons dan binnen drie weken een kopie van een getekende ofï'erte opsturen.

2. U schakelt binnen twee weken een makelaar in oru uw huis te verkopen. U moet ons dan binnen

twee weken een kopie van deze opdracht opsturen. Deze opdracht moet door u en door de

makelaar ondertekend ziin.

Wat gebeurt er als u niets doet?

De Rabobank verkoopt uw woning dan openbaar (veiling). Let op, uw huis levert dan vaak minder

geld op. Wij adviseren u daarom uw huis via een makelaar te verkopen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met mewouw C. Wouters op teletbonnummer 040 - 217 8213.

Wij hebben een kopie van deze bnef gesfuurd naar de mede-eigenaar van de woning, de heer H.

Fitters.

Coóper ailev e Ce n tr a le Ro i ffe ise n- Boer e n leen ba n k 8.4.

lngeschreven bij de K.v.K. onder nr.30046259.



RobobankNederland
Sewice Centrum Financieren

Postadret Ponbus 221, 5&0 MA Eindhoren

De h€€rP.M- vmDijko
mewouw J.H. van Dijk-Fitters
Scheidingstraat 5
5I54AE ELSHO{.IT

Uw referentie
onze referentle EOB07 5/ 47200ÀÍw. Gá-J. Wouters

borkisnummer 040-2178213
Dotum 08-05-2015

Onderwerp AANMANING

Rabobank

Sezekadres Fellennrd 15, Eindhoven

Telefopn (m)217522O

Fax (O4Ol2t73qE

Geachte heer Van Dijk, geachte mevrouw Van DiJk-Fitters,

Nanens de Rabobank De Langstraat U.A gevestigd te Y/aalwijk en Rabohypotbeelbank N.V.
gevestigd te Amsterdam graag uw aandacht voor het volgende-

Met verwijzing na"lÍ oÍlze brief van 3l-03-2015 hebben wij geconstateerd dat het een en ander niet

tot aanzuivering van de achterstanden heeft geleid Ook is het ni€t mogelijk gebleken een

betalingsregeling met u te tneffen.

U laat de bank thans geen enkele keuze meer. Om te voorkomen dat wrj overgaan tot opzegging vao
de aan u verstrekte financiering, dient u per omgaande de gehele achterstaÍld in betaling over te

maken. Het gaat om een bedrag van EUR 6.336,00 op leningnummer 1126.938.734.

U kunt dit bedrag onder vermelding var uw s) overmaken op lBAN/rekeningnummer
NL96 RABO 0192.1014 t6.

Wanneer u ingebreke blijft om de achterstallige verplichtingen aan de bank te voldoen kan dit leiden

tot opzegging van de ann u verstrekre financiering en zonodig tot gedwongen verkoop van het

hypothecair veÍbondÊn onderpand.

Onder vooóehoud van alle rechten van de bank.

Wij hebben een kopie van deze brief gestuurd naar de mede-eigenaar van de 'tvsning, de heer H.

Fitters.

Hobgachtend, .
i l

. r ' {
, t-^- '

s"t"áËn*iGërland
Sen"ice Centrum Financieren

Bijzonder Beheer

Coooeratieve Cen t ro le Ra i ffe isen - Boe re n lee n bo n k B. A.


