
Prospectus 
 
Consumptief Krediet 
 
Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl 
 
 
GMAC Nederland N.V. is een financieringsmaatschappij, die haar financiële 
diensten voornamelijk via de Opel en Chevrolet  dealers aanbiedt onder de 
handelsnaam GMAC Financial Services. (GMAC FS) 
 

Als u een auto wilt financieren, kunnen wij u een op maat gesneden financiering 
verzorgen, rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden. Het 
bemiddelen bij deze financiering via uw Opel dealer is al jaren de specialiteit van 
GMAC FS. De medewerkers van de dealerbedrijven zijn opgeleid en getraind om u 
zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten, rekening 
houdend met uw wens om over enige jaren weer een nieuwe auto te kopen.  
 
Doel en inhoud prospectus  
 
In deze prospectus gaan wij nader in op de verschillende vormen van financiering 
die wij kunnen aanbieden, de effectieve rente op jaarbasis, de 
financieringsaanvraag en de bij de financieringsovereenkomsten behorende 
voorwaarden. De in deze prospectus vermelde condities zijn opgesteld met 
inachtneming van de voorschriften van de Wet Financiële dienstverlening (Wfd). 
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Verschillende vormen van Financiering 
 
De Koop- en Financieringsovereenkomst 
 
Door middel van de Koop- en Financieringsovereenkomst wordt een zogenoemd 
niet-doorlopend of aflopend goederenkrediet verstrekt. De aanschafprijs of een 
gedeelte daarvan wordt in van te voren vastgestelde gelijke maandelijkse 
termijnen betaald aan GMAC FS. De Dealer treedt op als leverancier van de auto. 
De gefinancierde auto blijft eigendom van GMAC FS, tot het moment dat u 
volledig heeft betaald. 
 
De overeenkomst van geldlening  
Via de Overeenkomst van Geldlening wordt een niet-doorlopend of aflopend 
geldkrediet verstrekt. GMAC FS stelt een bepaalde geldsom tot uw beschikking. 
Het door u geleende bedrag wordt vervolgens in van te voren vastgestelde gelijke 
maandelijkse termijn terugbetaald. Indien u het geleende geld gebruikt voor de 
aanschaf van een bepaalde zaak, zal GMAC FS u in het algemeen verzoeken de 
gefinancierde zaak in onderpand te geven. 
 
Het Doorlopend Krediet  
Als u kiest voor een Doorlopend Krediet dient u het opgenomen bedrag in 
maandelijkse termijnen van tenminste € 100,- af te lossen. Aanvullende bepaling 
is, dat uw maandtermijn altijd minstens 2 % bedraagt van de kredietlimiet.  
Het termijnbedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Men kan bij 
een Doorlopend Krediet in principe de afgeloste bedragen weer opnieuw 
opnemen.  
 
Deze prospectus geldt voor het goederenkrediet volgens de Koop- en 
Financieringsovereenkomst, voor het geldkrediet volgens de Overeenkomst van 
Geldlening en voor het geldkrediet volgens het Doorlopend Krediet. In die 
gevallen waarin voor de genoemde overeenkomsten dezelfde regeling geldt, is 
dat uitdrukkelijk aangegeven. Als er niets wordt vermeld, mag u er van uitgaan 
dat de regeling van toepassing is op alle financieringen die GMAC FS kan 
aanbieden. 
 
In deze prospectus wordt - gelet op de aard van ons bedrijf - meestal gesproken 
van de financiering van een aan te schaffen auto. Onder bijzondere 
omstandigheden kan het ook gaan om een andere zaak, zoals bijvoorbeeld een 
caravan of een boot. 
 
 



 
 
Rente 
 
Vaste Rente 
Bij de Koop- en Financieringsovereenkomst en de Overeenkomst van Geldlening 
wordt de rente aan het begin van de overeenkomst vastgesteld en blijft 
ongewijzigd gedurende de looptijd van de financiering. 
 
Variabele rente  
De berekende rente bij het Doorlopend Krediet is variabel en volgt de algemeen 
geldende rentestand. Een daling van de rente op de geldmarkt betekent dat uw 
Doorlopend Krediet goedkoper voor u wordt. Echter bij een stijgende rente op de 
geldmarkt gaat u ook iets meer rente betalen. De renteberekening vindt op 
dagelijkse basis plaats, aan de hand van het werkelijk openstaande saldo. Een 
keer per maand ontvangt u een saldo-overzicht van uw Doorlopend Krediet. 
 
Effectieve Rente op jaarbasis  
De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin 
komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. De berekening van de 
effectieve rente op jaarbasis is door de Wet Financiële dienstverlening 
voorgeschreven en geldt dus voor alle kredietgevers op dezelfde wijze. 
 
De Financieringsaanvraag 
 
Hoe werkt uw kredietaanvraag in de praktijk?  
Bij de aanschaf van uw auto komt zeker de wijze van betalen ter sprake. Uw 
dealer kan de financieringsmogelijkheden met u bespreken. Hierbij zal de voor u 
geschikte financiering kunnen worden vastgesteld en kunt u aldaar het 
aanvraagformulier, invullen. Uw dealer zal er vervolgens voor zorgen dat de door 
u ondertekende aanvraag direct wordt doorgegeven aan GMAC FS. Wij nemen uw 
aanvraag in behandeling en zijn in staat uw aanvraag op persoonlijke wijze, 
deskundig en snel te beoordelen 
 
De Financieringsaanvraag 
 
De beoordeling 
 
U komt in beginsel voor een financiering bij GMAC FS in aanmerking, indien u:  
- Beschikt over vaste of regelmatige inkomsten;  
- Minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;  
- Nederlands ingezetene bent of beschikt over een permanente 

verblijfsvergunning.  
 



Om de aanvraag zo volledig en verantwoord mogelijk te behandelen, zijn wij 
genoodzaakt enig inzicht te verkrijgen in uw financiële gegevens. 
 
Wij kunnen u onder andere vragen te overleggen: Een geldige legitimatie of 
verblijfsvergunning; Een bewijs van uw inkomsten.  
 
Een belangrijk onderdeel bij de beoordeling is de zogenoemde 'inkomsten/lasten 
verhouding'. Deze verhouding houdt in dat de door u te betalen maandelijkse 
lasten niet een te zwaar stempel gaan drukken op uw inkomen. 
Daarom zullen wij rekening houden met de volgende aspecten:  
- de hoogte en de continuïteit van de inkomsten van u en/of uw partner; 
- de hoogte van uw woonlasten (zoals hypotheek- of huur lasten), inclusief de 

lasten voor gas, water en licht;  
uw overige financiële verplichtingen. 
 
Tevens zullen wij rekening houden met:  
- de looptijd van de financiering in verhouding tot de leeftijd van de auto (de 

looptijd van een financiering van een nieuwe auto zal in het algemeen langer 
kunnen zijn dan de looptijd van een financiering van een gebruikte auto);  

- de uitkomst van een BKR-toetsing in verband met het betalingsverleden (zie 
daarvoor ook het slot van deze prospectus).  

 
Wij geven u twee praktijkvoorbeelden van berekeningen van de 
'inkomsten/lasten verhouding'. Dit zijn slechts voorbeelden waaraan derhalve 
geen rechten kunnen worden ontleend. Als gevolg van bijvoorbeeld regelmatige 
wijzigingen in rente en andere omstandigheden kunnen deze voorbeelden niet 
actueel zijn. De telkens geldende rentetarieven. zijn beschikbaar in een 
afzonderlijke folder.  
Indien uw financieringaanvraag zou worden afgewezen zullen wij op uw verzoek 
de redenen daarvan schriftelijk mededelen. 
 
Voorbeeld 1 
U bent 25 jaar, ongehuwd en sinds 3 jaar als monteur in loondienst werkzaam. 
Uw inkomen bedraagt € 1200,- netto per maand. U hebt uw oog laten vallen op 
een prima onderhouden gebruikte auto van 2 jaar oud. De koopprijs bedraagt € 
10.000,-. U heeft reeds € 3.000,- gespaard, welk bedrag u als aanbetaling wilt 
gebruiken. Resteert een te financieren bedrag van € 7.000,-. U kiest voor een 
looptijd van 36 maanden, hetgeen neerkomt op een maandtermijn van € 230,29.   
 
Berekening afloscapaciteit:  
netto inkomen*         €1.200,- 
 
huur                               € 250,- 
gas, licht en water      € 100,- 



levensonderhoud        € 350,- +
                                    € 700,- 
 
* inkomen exclusief vakantiegeld en toeslagen.  
 
U behoudt voor uw overige financiële verplichtingen een ruimte van  

€ 1.200,- 
€   700,- 
 €  500,- 

 
Voorbeeld 2 
 
U bent 44 jaar, gehuwd, 2 kinderen en werkzaam als administratief medewerker. 
U wilt uw huidige auto inruilen en een nieuwe aanschaffen. Voor de huidige auto 
krijgt u een inruilprijs van € 10.000,-De koopprijs van de nieuwe auto is € 25.000,- 
Het te financieren bedrag is € 15.000,-. U kiest voor een looptijd van 5 jaar. Dit 
komt neer op een maandtermijn van € 328,68. 
 
Berekening afloscapaciteit: 
netto inkomen*       € 2.250,-  
 
hypotheek (netto)     € 550,- 
gas, licht en water    € 200,-  
levensonderhoud      € 650,- +  
                                      € 1.400,-  
 
* inkomen exclusief vakantiegeld en toeslagen  
 
U behoudt voor uw overige financiële verplichtingen een ruimte van  
                                   € 2.250,-  
                                   € 1.400,- - 
                                    €   850,- 
 
De afwikkeling  
Na goedkeuring van uw aanvraag wordt de financieringsovereenkomst 
opgemaakt. Na aanvaarding en ondertekening van de overeenkomst, door alle 
partijen, gaan wij over tot betaling van het te financieren bedrag:  
- in het kader van de Koop- en Financieringsovereenkomst aan de betrokken 

dealer;  
- in het kader van de Overeenkomst van Geldlening en het Doorlopend Krediet 

rechtstreeks aan u - de kredietnemer - dan wel in uw opdracht aan een derde.  
Wij sturen u vanzelfsprekend een kopie van de overeenkomst. 
 
Incassomachtiging 



Door ondertekening van een automatische incassomachtiging stelt u ons in staat 
de verschuldigde termijnen iedere maand van uw rekening af te schrijven. U 
behoudt via uw bank- of giroafschriften een goed overzicht van het 
betalingsverloop. Bovendien heeft u in het kader van het machtigingssysteem 
altijd de mogelijkheid om bepaalde betalingen binnen een maand terug te laten 
boeken. 
 
Kredietvergoeding  
Hoe berekent u de kredietvergoeding? Stel u wilt een financiering voor een 
bedrag van € 10.000,-, terug te betalen in 48 maandelijkse termijnen van  
€ 260,10. Om de kredietvergoeding te berekenen, vermenigvuldigt u het 
maandbedrag met het aantal termijnen en trekt daar het gefinancierde bedrag 
(de kredietsom) van af.  
 
Berekening:  
48 (aantal maandtermijnen)  
X € 260,10 (termijnbedrag) = € 12.484,80  
minus (kredietsom)                    € 10.000.00  
kredietvergoeding                        € 2.484,40  
De effectieve rente op jaarbasis in dit voorbeeld is 11,9 %.  
 
Andere voorbeelden:  
 
Krediet 
som 

termijn Termijn 
bedrag 

Totale 
krediet 
vergoeding 

Effectieve 
rente op 
jaarbasis 

€   
8.500,00 

36 279,64 1.567,04 11,9% 

€ 
12.500,00 

60 273,90 3.934,00 11,9% 

 

Bij een doorlopend krediet met 2% aflossing per maand van de kredietlimiet: 

1. Bij de berekening van de theoretische looptijd van doorlopend krediet wordt er 
van uit gegaan dat:  

a. de overeenkomst inzake krediet overeenkomstig de bij het aangaan van de 
overeenkomst inzake krediet vastgestelde hoogte van de termijnbedragen en 
lengte van de betalingstermijnen wordt afgewikkeld,  

b. geen wijzigingen optreden in de kredietvergoeding, tenzij het wijzigingen 
betreft waarvan de omvang bij het aangaan van de overeenkomst inzake krediet 
is vastgesteld,  

c. het uitstaand saldo op het tijdstip waarop door de aanbieder van krediet een 
geldsom ter beschikking wordt gesteld onderscheidenlijk met het verschaffen van 
het genot van een roerende zaak of een effect of het verlenen van een dienst als 



bedoeld in artikel 4 van het besluit, een aanvang wordt gemaakt, gelijk is aan de 
kredietlimiet, en  

d. het uitstaand saldo niet toeneemt anders dan uit hoofde van het in rekening 
brengen van kredietvergoeding.  

2. Bij overeenkomsten inzake doorlopend krediet waarbij het 
kredietvergoedingspercentage per betalingstermijn, de betalingstermijn en het 
termijnbedrag, met uitzondering van het laatste termijnbedrag, gelijk blijven, 
bedraagt de theoretische looptijd n betalingstermijnen, waarbij n de uitkomst is 
van de volgende formule:  

log T – log (T- im.K)  

 log (1 + im)  

In deze formule is:  

T: het termijnbedrag;  

im: het honderdste deel van het kredietvergoedingspercentage per 
betalingstermijn;  

m: het aantal betalingstermijnen per jaar;  

K: de kredietlimiet.  

3. Bij overeenkomsten inzake doorlopend krediet die niet voldoen aan de in het 
tweede lid genoemde kenmerken wordt de theoretische looptijd berekend als de 
som van de lengten van de betalingstermijnen die verstrijken alvorens het 
uitstaand saldo tot nihil is teruggebracht.  

4. Bij de bepaling van de theoretische looptijd wordt het aantal 
betalingstermijnen op een geheel getal naar boven afgerond.  

 
Krediet 
som 

Theoret. 
looptijd 

Termijn 
bedrag 

Maand 
rente 

Effectieve 
rente op 
jaarbasis 

€ 8.000,00 65 160,00 0,802 10,1% 
€ 12.500,00 65 250,00 0,802 10,1% 
 
 
Voorwaarden 
 
Op de Koop- en Financieringsovereenkomst en de Overeenkomst van Geldlening 
en het Doorlopend Krediet, die u sluit met GMAC FS, zijn bepaalde voorwaarden 
van toepassing. Deze voorwaarden hebben in hoofdlijn betrekking op de 
volgende onderwerpen:  
 
A. Vervroegde aflossing.  



Bij volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing kunnen kosten in rekening 
worden gebracht. Deze kosten worden berekend over de kredietsom. 
De omvang van deze kosten is afhankelijk van de verstreken looptijd en wel 
volgens het volgende schema: 
- indien niet meer dan 1/5 deel van de looptijd is verstreken, is de door u te 
betalen vergoeding een evenredig deel van 5% van de totale kredietsom;  
- indien meer dan 1/5 maar niet meer dan 2/5 deel van de looptijd is verstreken, is 
de door u te betalen vergoeding een evenredig deel van 3% van de totale 
kredietsom; 
 - indien meer dan 2/5 maar niet meer dan 3/5 deel van de looptijd is verstreken, 
is de door u te betalen vergoeding een evenredig deel van 2% van de totale 
kredietsom;  
- indien meer dan 3/5 deel van de looptijd is verstreken, zal u geen vergoeding in 
rekening worden gebracht.  
 
Het hier vermelde evenredig deel, dat overigens alleen een rol speelt in geval van 
gedeeltelijke vervroegde aflossing, is gelijk aan het quotiënt van het bedrag dat 
vervroegd wordt afgelost en het op dat tijdstip nog uitstaand saldo. 
 
Bijvoorbeeld:  
Als de oorspronkelijke kredietsom  € 1.000,- is, de oorspronkelijke looptijd 48 
maanden en na 12 maanden wordt het gehele bedrag vervroegd afgelost, dan is 
de vergoeding 3% van de totale kredietsom (€ 1.000,-), te weten een bedrag van € 
100,00. Lost u na 30 maanden volledig en vervroegd af, clan zullen wij u geen 
vergoeding in rekening brengen (meer dan 3/5 deel van de looptijd is verstreken). 
De hoogte van uw vergoeding hangt dus af van het tijdstip waarop u aflost. 
 
Gedeeltelijke vervroegde aflossing is alleen mogelijk op dagen, waarop u 
overeenkomstig uw contract een enkele termijn zou hebben afbetaald. Het 
bedrag dat u wenst af te lossen dient gelijk te zijn aan een termijnbedrag of een 
veelvoud daarvan. De kosten worden aan het einde van de looptijd van het 
contract berekend. Bij gedeeltelijke vervroegde aflossing zal een herberekening 
van de kredietvergoeding plaatsvinden.  
 
Bij een Doorlopend Krediet worden geen kosten in rekening gebracht als er 
gedeeltelijk/volledig vervroegd wordt afgelost. 
 
Voorwaarden  
Betalingsachterstand 
 
Indien er in het betalingsverloop achterstand optreedt, wordt u door ons in 
gebreke gesteld. Indien u nalatig blijft in de verplichting tot betaling en de 
vertraging langer duurt dan 30 dagen, zullen wij vanaf de 31e dag 
vertragingsvergoeding in rekening brengen. Deze vertragingsvergoeding wordt 



gebaseerd op de effectieve rente op jaarbasis zoals vermeld in de 
financieringsovereenkomst. Over delen van een maand wordt de 
vertragingsvergoeding in dagen nauwkeurig berekend. Mocht u niet op tijd 
(kunnen) betalen als gevolg van onvoorziene omstandigheden of andere 
problemen, laat ons dan niet in het ongewisse, maar neem zo spoedig mogelijk 
contact met ons op! 
 
Vervroegde opeisbaarheid 
 
GMAC FS zal hetgeen u (kredietnemer) verschuldigd bent uit hoofde van deze 
overeenkomst kunnen opeisen zodra een van de hierna genoemde 
gebeurtenissen zich heeft voorgedaan. 
- De kredietnemer is tenminste 2 maanden achterstallig met betaling van een 

vervallen termijnbedrag en blijft – na in gebreke te zijn gesteld – nalatig in de 
volledige nakoming van zijn verplichtingen. 

- De kredietnemer heeft Nederland metterwoon verlaten of redelijkerwijs kan 
worden aangenomen dat kredietnemer binnen enkele maanden Nederland 
metterwoon zal verlaten. 

- De kredietnemer is overleden (en hij /zij komt niet voor kwijtschelding in 
aanmerking) en GMAC FS heeft gegronde reden om aan te nemen dat de 
verplichtingen uit hoofde van de financieringsovereenkomst niet zullen 
worden nagekomen 

- De kredietnemer is in staat van faillissement komen ter verkeren. 
- De kredietnemer heeft het tot zekerheid verbonden object verduisterd. 
- De kredietnemer heeft, met het oog op het aangaan van de 

financieringsovereenkomst, bewust onjuiste inlichtingen verstrekt, van dien 
aard, dat GMAC FS de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden, 
zou hebben aangegaan, indien haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn 
geweest. 

Ingeval van vervroegde opeisbaarheid heeft GMAC FS de mogelijkheid afgifte van 
het gefinancierde object te vorderen, tenzij inmiddels meer dan 75% van de 
kredietsom is afgelost. Indien de kredietnemer binnen 14 dagen na een dergelijks 
afgifte het achterstallige bedrag inclusief de verschuldigde 
vertragingsvergoeding voldoet, wordt het object aan kredietnemer 
teruggegeven.  Bij herhaalde inname wordt het object alleen teruggegeven bij 
algehele aflossing door de kredietnemer. 
 
Kwijtschelding 
Indien u heeft gekozen voor GMAC kredietbescherming kan kwijtschelding 
worden verleend van de resterende schuld op de datum van overlijden, bij 
arbeidsongeschiktheid en/of werkeloosheid, mits aan de daarbij behorende 
voorwaarden is voldaan. 
 
Adreswijziging 



Eventuele adreswijzigingen dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons door 
te geven 
 
Verzekering 
U bent verplicht bij het gebruik van de auto een goede verzekering af te sluiten. 
Wij kunnen bij de financiering van een nieuwe of bijna nieuwe auto stellen dat 
deze verzekering een zogenaamde all-risk verzekering moet zijn. U bent evenwel 
vrij in de keuze bij welke verzekeringsmaatschappij u de verzekering wenst af te 
sluiten. 
 
Zekerheden 
 
In de Koop- en Financieringsovereenkomst is geregeld dat de eigendom van de 
gefinancierde auto bij GMAC FS berust, tot het moment waarop u alles heeft 
betaald, dat u op grond van deze overeenkomst aan GMAC FS verschuldigd bent. 
Hieronder vallen niet alleen de maandelijkse termijnen, maar ook eventuele 
vergoedingen voor betalingsachterstanden en vervroegde aflossing. Ondanks het 
feit dat de auto eigendom is van GMAC FS blijft, kunt u natuurlijk op normale 
wijze gebruik maken van de auto. U dient er wel voor te zorgen dat de auto in 
goede staat blijft. Onderhoud en reparaties komen voor uw rekening. Het is niet 
toegestaan de auto te vervreemden, te verpanden of aan een ander in gebruik af 
te staan, zonder dat daarvoor toestemming van GMAC FS is verkregen. Indien er 
sprake is van situatie waarbij GMAC FS het recht heeft van vervroegde 
opeisbaarheid, kunnen wij de afgifte verlangen van de auto die ons eigendom is. 
Wij verwijzen naar hetgeen hierover reeds is opgemerkt elders in deze brochure 
onder Vervroegde opeisbaarheid.  
 
Indien u een Overeenkomst van Geldlening aangaat om met het geleende geld 
een auto aan te schaffen, zal GMAC FS u in het algemeen vragen de gefinancierde 
auto in onderpand te geven. Dit geschiedt door - naast de Overeenkomst van 
Geldlening - een afzonderlijk aanhangsel Vestiging Pandrecht te ondertekenen. In 
dit aanhangsel verklaart u ook dat u nog niet eerder pandrechten of andere 
beperkte rechten op de auto heeft gevestigd. Op het moment waarop u alles, dat 
u op grond van de geldleningovereenkomst aan GMAC FS verschuldigd bent, 
heeft betaald, vervalt het pandrecht en wordt de auto uw volledige onbezwaarde 
eigendom. Ondanks het feit dat u de auto aan GMAC FS heeft verpand, kunt u 
natuurlijk op normale wijze van de auto gebruik maken. U dient er wel voor te 
zorgen dat de auto in goede staat blijft. Onderhoud en reparaties komen voor uw 
rekening. Het is niet toegestaan de auto te vervreemden, te verpanden of aan een 
ander in gebruik af te staan, zonder dat daarvoor de toestemming van GMAC FS is 
verkregen. Indien er sprake is van een situatie waarbij GMAC FS het recht heeft 
van vervroegde opeisbaarheid, kunnen wij verlangen dat de auto waarop het 
pandrecht rust aan ons wordt afgegeven. Wij verwijzen naar hetgeen hierover 
reeds is opgemerkt op onder Vervroegde opeisbaarheid.  
 



Indien u een Doorlopend Krediet aangaat om met het geleende geld een auto aan 
te schaffen, zal GMAC FS u in het algemeen vragen de gefinancierde auto in 
onderpand te geven. Dit geschiedt door - naast het Doorlopend Krediet - een 
afzonderlijk aanhangsel Vestiging Pandrecht te ondertekenen. In dit aanhangsel 
verklaart u ook, dat u nog niet eerder pandrechten of andere beperkte rechten op 
de auto heeft gevestigd. Op het moment waarop u alles, dat u op grond van het 
doorlopend krediet aan GMAC FS verschuldigd bent, heeft betaald, vervalt het 
pandrecht en wordt de auto uw volledige onbezwaarde eigendom. Ondanks het 
feit dat u de auto aan GMAC FS heeft verpand, kunt u natuurlijk op normale wijze 
van de auto gebruik maken. U dient er wel voor te zorgen dat de auto in goede 
staat blijft. Onderhoud en reparaties komen voor uw rekening. Het is niet 
toegestaan de auto te vervreemden, te verpanden of aan een ander in gebruik af 
te staan, zonder dat daarvoor de toestemming van GMAC FS is verkregen. Indien 
er sprake is van een situatie waarbij GMAC FS het recht heeft van vervroegde 
opeisbaarheid, kunnen wij verlangen dat de auto waarop het pandrecht rust aan 
ons wordt afgegeven. Wij verwijzen naar hetgeen hierover reeds is opgemerkt op 
onder Vervroegde opeisbaarheid. 
 
Bureau Krediet Registratie (BKR) 
Registratie 
 
GMAC FS is als deelnemer aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie 
(BKR), gevestigd te Tiel. Het doel van het BKR is ervoor te zorgen, dat u als 
kredietnemer een niet te zware schuldenlast op u neemt. Daarnaast draagt het 
BKR ertoe bij het risico van wanbetaling voor kredietgevers zoveel mogelijk te 
beperken. Dit doel wordt nagestreefd door het verzamelen, vastleggen en 
ordenen van gegevens van alle personen die een financiering zijn aangegaan. 
GMAC FS zal iedere aanvraag van een financiering toetsen bij het BKR. Tevens is 
GMAC FS als financieringsmaatschappij verplicht iedere met ons afgesloten 
financieringsovereenkomst bij het BKR te melden en opgave te doen van 
eventuele achterstanden, groter dan twee maanden. 
 
 
GMAC FS is de handelsnaam van General Motors Acceptance Corporation 
(GMAC), een van de grootste financiële instellingen in de wereld actief op het 
gebied van autofinancieringen, verzekeringen, handelskredieten, en hypotheken. 
De GMAC ondernemingsgroep is opgericht in 1919 en is inmiddels werkzaam in 
38 landen. GMAC heeft meer dan 145 miljoen klanten geholpen hun droom te 
realiseren. 
 
General Motors Acceptance Corporation Nederland N.V. 
Lage Mosten 49-63, 4822 NK Breda 
Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 
nummer12013025 



Voor klachten kunt u contact opnemen via 076-5448 900 of 
buypower.contact@gmacio.com

mailto:buypower.contact@gmacio.com

