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Onderwerp

Opeisen hgpotheeklening

ING

Contqct vio ing.nl/klontenservice

ING Bonk N.V.,

stotutqir gevestigd te Amsterdom

Hondelsregister nr. 33051431

Dotum

L9 november 20L9

Hgpotheeknummer

v 102-102724

Geochte mevrouw Akkermons,

U ontvongt deze brief omdot u sinds 1 november 2018 een betolingsochterstond heeft op uw

hgpotheek met nummer(s) V 102-102720. Ondonks meerdere herinneringen en mootregelen heeft u

uw ochterstond nog niet voldoon. Wij eisen doorom hierbij de hgpotheeklening op inclusief rentes,

boetes, kosten en betolingsochterstond. Dot betekent dot u detotole hgpotheekschuld oon ons moet
terugbetolen. ln deze brief leest u hier meer over.

Bedrog hgpotheekschuld overmoken
Uw totole hglq!l'e4!§!g!d_op_1e.1o1tr11be1 !01e i9_€ 37!:!3-1é9._-Vm9e_t_d{ in éen keqlgefrqel oon
ons terugbetolen. U kunt het bedrog overmoken noor ING Betoolrekening NL46 INGB 0005 5333 33 ten
nome von ING Hgpotheken Amsterdom, onder vermelding von "Algehele oflossing hgpotheek met
nummer V L02-L02720". Het bedrog moet uiterl'rjk op 17 december 2019 op onze rekening stoon.

Gedwongen verkoop von uw woning
Lukt het u niet om uw gehele hgpotheekschuld in een keer oon ons terug te betolen? Don moet uw
woning met odres Jeurlinkswg 2 in Holten heloos worden verkocht vio een veiling. De kosten von de
veiting komen voor uw rekening. De opbrengst von de verkoop gebruiken wij om uw hgpotheekschuld
of te lossen. U btUft te ollen tijde verontwoordelijk voor de restschuld.

Opeisen hgpotheek melden bij BKR

Op het moment dot wij een hgpothecoire lening opeisen, zijn w'rj verplicht om een metding te doen bij

het Bureou Krediet Registrotie (BKR) in Tiel. Een metdíng bÍj het BKR kon gevolgen hebben voor iedere
volgende leningoonvroog.

Meer informqtie
Heeft u vrogen? Neemt u don gerust contoct met ons op vio O2O 363 36 92. Wij helpen u groog op
werkdogen von 8.30 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,
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Directeur Achterstonden
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