(Brief die u naar uw bank kunt sturen, opgesteld door Ad Broere, ex-bankier, auteur van het
boek Geld komt uit het niets: )
Betreft: lening contract nummer
Geachte heer/mevrouw,
Op ………… hebben wij een lening contract getekend met uw bank, waarin we met de bank
zijn overeengekomen de hoofdsom van de in het contract genoemde lening terug te betalen
met rente.
Dit contract hebben wij ondertekend omdat we er op dat moment van overtuigd waren dat de
bank de beschikking had over het geld dat aan ons werd uitgeleend. Dit blijkt echter niet de
juiste voorstelling van zaken te zijn. We weten nu, dat het geld er niet was voordat wij het
bankgebouw binnenstapten. Het blijkt te zijn ontstaan door onze handtekening onder het
lening contract.
Banken verstrekken leningen zonder dat er dekking aanwezig is, dus uit het niets. Geld dat
uit het niets komt is van niemand en dientengevolge ook niet van uw bank. Het is daarom
geheel onjuist dat u hierover rente vraagt. We zijn ons ervan bewust dat we het geld dat wij
via uw bank te leen hebben ontvangen, hebben aangewend voor de koop van onze woning.
Ook begrijpen wij, dat u voor de dienstverlening ten behoeve van de lening werk hebt
verricht. Wij vinden het daarom redelijk dat de bank om ons een nieuwe overeenkomst van
geldlening aanbiedt, waarin geen renteverplichting over het door ons geleende geld is
opgenomen.
Verder vragen wij van de bank om de door ons betaalde rente vanaf de datum van het
tekenen van de leningovereenkomst aan ons te restitueren.
Wij stoppen met het betalen van rente totdat er een voorstel door uw bank is gedaan
waarmee wij akkoord gaan. Wij zijn bereid om het bedrag dat voor de rente bestemd was
maandelijks op een reserveringsrekening op onze naam te zetten totdat wij akkoord zijn
gegaan met het voorstel van de bank.
Wij wachten de reactie van uw bank met belangstelling af.
Hoogachtend,
http://adbroere.nl/ad-broere

