
 Gegevens verstrekt om de persoon te identificeren

Geslacht Vrouw

Personalia van de geidentificeerde persoon

Geslacht Vrouw

Achternaam Wanda Powell

Voornaam Wanda Powell

Roepnaam

Middennamen

Geboortedatum 12 Dec 1987

Uitstaande kredieten in SRD Wanda Powell

Bij lokale leden

Oorspronkelijk Uitstaand
Status

Maandelijks
Bedrag

Laaste
wijziging

Type Rekeningnummer Lid
Krediet bedrag

Oorspronkelijk Uitstaand
Dagen
achterstallig

Status
Maandelijks
Bedrag

Laaste
wijziging

Personal Loan

***Dit kredietoverzicht is prive en strikt confidentieel. Het is u niet verplicht de informatie in dit rapport met derden te delen***

CCBS Consumenten Kredietoverzicht

Krediet bedrag
Type Rekeningnummer Lid

Dagen
achterstallig

- Car Loan  V230045007800  Surinaamse 149,200 96,980  330  Default  750 Nov 2018
 Postspaarbank

Geselecteerde valuta voor het verslag SRD

Geselecteerde taal voor het verslag Dutch

Aanvraag nummer 17993

Aanvraag datum 11 Dec 2019

Aanvraag gedaan door CCBS

Geboortedatum 12 Dec 1987

Voornaam Wanda

Achternaam Powell

Reden van de aanvraag At Consumer Request

Geselecteerde data omgevingen Suriname

Identiteitsgegevens ID  19871212004

Adres         Suriname NIC Straat 25

Ook in het systeem bekend als         Powell, Wanda

Aantal raadplegingen 3  (last years)

Uitstaande kredieten (SRD) M0L1C0 - 1000

Achterstallige kredieten (score) D1P0R0cr

Geklassificeerde persoon Nee

 7293339 De Surinaamse 15,000 4,500 22 Current 250 Nov 2019
                                    Bank N.V.



Recente raadplegingen (laatste 2 jaren) Wanda Powell

Bij lokale leden

Achterstallige kredieten in SRD Wanda Powell

Status
Krediet bedrag

Type Ingeschakeld Geregistreerd op
Oorspronkelijk Uitstaand

Oorspronkelijk 
hoeveelheid (SRD)

       OpmerkingenActie              Effectief vanaf    Geregistreerd op

Aantekeningen Wanda Powell

Type Date
Consumer

Consumer

Vrijwaring

De informatie welke in dit kredietoverzicht is opgenomen, werd door een lid of verschillende leden van CCBS of andere openbare bronnen verstrekt aan CCBS.

In geen geval zal CCBS aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiende, direct of indirect, of uit de verzameling of de verstrekking van de informatie, met inbegrip van
de samenvattende krediet scores of enig gebruik daarvan, of uit, dan wel in relatie tot, de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of uit enige andere aan de
informatie gerelateerde zaken, hoegenaamd dan ook.

De informatie is vertrouwelijk en wordt verstrekt op basis van confidentialiteit. Derhalve is de informatie in dit kredietoverzicht uitsluitend bestemd voor de persoon omtrent 
wie het kredietoverzicht is uitgebracht, of de instantie aan wie dit kredietoverzicht is overhandigd door die persoon omtrent wie dit kredietoverzicht is uitgebracht, of het 
CCBS lid indien die dit kredietoverzicht heeft uitgedraaid.

De lezers van dit kredietoverzicht, vrijwaren CCBS tegen eventuele claims of geleden verliezen als gevolg van beslissingen die op basis van de informatie in dit
kredietoverzicht zijn genomen.

Gebruik van de informatie in dit kredietoverzicht door anderen dan de persoon omtrent wie het kredietoverzicht is uitgebracht of de instantie aan wie dit kredietoverzicht is 
overhandigd door die persoon omtrent wie dit kredietoverzicht is uitgebracht of het CCBS lid indien die dit kredietoverzicht heeft uitgedraaid, is strikt verboden. 
Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

In geval van verschillen prevaleren de bedragen op basis van de relatie tussen enerzijds de kredietverlenende instantie tevens lid van CCBS en anderzijds de geadresseerde(n)
althans consument(en), boven de informatie in dit kredietoverzicht.

CCBS hanteert voor het weergeven van kredietinformatie in dit kredietoverzicht een minimumbedrag van SRD 250 (of vergelijkbare tegenwaarde in een andere
munteenheid). Het is daarom mogelijk dat bepaalde informatie niet in dit kredietoverzicht is weergegeven of in het kredietoverzicht wordt weergegeven als reeds te zijn
opgelost, dit terwijl er nog een bedrag minder dan het gehanteerde minimumbedrag verschuldigd is aan de deelnemer van CCBS.

* Onopgeloste achterstallige kredieten worden gerapporteerd gedurende 10 jaar na de datum van verzuim

* Opgeloste achterstallige kredieten worden voor 3 jaar gerapporteerd na de resolutiedatum

******Einde verslag******

- Car Loan  149,200  96,980  96,980 Default  1 Jan 2018       29 Nov 2018

Herfinancieerd
Schuld overgedragen aan incassobureau 
Achterstallige schulden werden geherfinancierd

Incassobureau 10 Aug 2018 08 May 2013
23 Jan 2019 27 Jul 2019

Status - en handelingen referenties: (M) Hypotheken, (L) Leningen ( C) Creditcards, (D) Achterstallig, (P) Betalingregeling, (R) Herstel, (I) Installment, (A) Arrears, (w)
afschrijving, (c) incassobureau, (p) betalingsregeling, (n) niet-naleving, (v) verrekend met korting, (r) herfinanciering, (f) volledige betaling,(u)niet gespecificeerde 
resolutie

Type Date Member Description
Kredietaanvraag

Kredietaanvraag 22 Sep 2011

Republic bank, Suriname
BNETS
Hakrin Bank, Suriname

RAC Code
11 Nov 2010
12 Nov 2010

Source Description
Onenigheid 12 Nov 2010

12 Apr 2011 Werd gedurende 5 maanden ontslagen en zonder baan, wat problemen veroorzaakte 
bij het voldoen aan financiële verplichtingen

* Huidige CCBS leden zijn aangegeven in gegevensbronnen Informatie is onttrokken uit data van de volgende CCBS Leden:
De Surinaamsche Bank N.V., Finabank N.V., Hakrinbank N.V., Republic Bank (Suriname) N.V. en de Surinaamse Postspaarbank

Mortgage 500k
Consumer aanvraag
Credit Card

Arbeid

Consumenten beweert dat hij op 11 Nov 2010 geen lening heeft aangevraagd en 
betwist de kredietcontrole van het lid
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