
Van: "Mark Zonnenberg" 
<mzonnenberg@berkenhoutfinance.com>
Datum: 23 december 2009 11:37:13 GMT+01:00
Aan: <kimnetbv@gmail.com>
Kopie: "'max hodak'" <maxhodak@yahoo.com>
Onderwerp: Personal loan/credit
Dear Mr. Kim,
 
Attached you will find the rejection letter of InterBank (Eurofintus) sadly 
enough.
 
Of course we still have one more option, so I called the Rabobank on your 
behalf to make an appointment with them for you in the near future.
 
This afternoon they will call me back to schedule this appointment with you 
and to go through your situation and your wishes.
 
Which day and time are most convenient for you for this appointment with 
the Rabobank?
 
Speak to you soon.
 
Met vriendelijke groet / Kindest regards,
 
Mark Zonnenberg (MFP)
Master in Financial Planning
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Disclaimer

mailto:mzonnenberg@berkenhoutfinance.com


Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als niet-
geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht 

te vernietigen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen door derden geen rechten worden ontleend. 
Berkenhout Finance is de handelsnaam van Berkenhout Finance B.V. en Berkenhout Finance V.O.F., 

statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 34286224 resp. 
34304982. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals 

weergegeven op www.berkenhoutfinance.nl. In onze algemene voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen.

This communication contains confidential information and is intended only for use by the addressee. If you 
are not the intended recipient of this communication, please inform us immediately and destroy this 

communication. Third parties cannot derive rights from this communication. Berkenhout Finance is the trade 
name of Berkenhout Finance B.V. and Berkenhout Finance V.O.F., having its registered offices in 

Amsterdam and registered with the trade register under no. 34286224 resp. 34304982. All our services and 
other work are subject to the General Conditions, which are mentioned on www.berkenhoutfinance.com. Our 

general conditions contain a limitation of liability.

 



      Faxbericht 
 

 
 
 

Correspondentie-adres Postbus 12565 1100 AN Amsterdam Entrada 600 
 Amsterdam 
De heer J. Kim en 
Mevrouw A. Kim 
Rustenburgpark 17  
2135 GT  HOOFDDORP 
Contractnummer: 746785291 

Geboortedatum:   26-07-54 
Geboortedatum:   09-08-68 

Telefoon: 020-3125305 
Fax: 020-6096096 
E-Mail: service@interbank.nl 
Internet: www.interbank.nl 

 
Inbiznis 
Beilerstraat 24  
9401 PL  ASSEN 
 

Datum: 23 december 2009 

 
 

   

 

 
 
- Wij hebben de stukken ontvangen en gecontroleerd. Klant werkt bij een (onbekend) Pools bedrijf, krijgt 
salaris niet regelmatig gestort. Wij hebben geen loonstrook ontvangen, alleen een briefje met berekeningen. 
Hierdoor valt de aanvraag buiten het risicoprofiel van de bank en is kredietuitbreiding niet mogelijk. Helaas 
wordt deze aanvraag afgewezen.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
InterBank N.V. 
 

 


