VERGELIJKEND DOCUMENT BETREFFENDE DE KREDIETVORMEN
KREDIETOPENING MET KAART

KREDIETOPENING ZONDER KAART

LENING OP AFBETALING

Onbepaalde duur

Onbepaalde duur

Bepaalde duur

De kredietopening kan op verschillende wijzen gebruikt worden
voor zover het beschikbare saldo dit toelaat; transacties zijn dus
mogelijk naargelang de terugbetalingen. De voorwaarden voor de
toekenning zijn dus streng, omdat de terugbetalingscapaciteiten
beoordeeld worden op een langetermijnperspectief.

De kredietopening kan op verschillende wijzen hergebruikt worden
voor zover het beschikbare saldo dit toelaat; transacties zijn dus
mogelijk naargelang de terugbetalingen. De voorwaarden voor de
toekenning zijn dus streng, omdat de terugbetalingscapaciteiten
beoordeeld worden op een langetermijnperspectief.

Deze vorm van krediet is geschikter voor een éénmalige verrichting.

Aanvang van de terugbetaling

Aanvang van de terugbetaling

Aanvang van de terugbetaling

De terugbetaling vangt aan op de datum zoals vermeld op het
maandelijks overzicht.

De terugbetaling vangt aan op de datum zoals vermeld op het
maandelijks overzicht.

De terugbetaling mag slechts beginnen na ontvangst van de
gelden.

Bedrag van de maandelijkse afbetaling

Bedrag van de maandelijkse afbetaling

Bedrag van de maandelijkse afbetaling

Variabel, met een minimum bepaald in het contract, afhankelijk
van het verschuldigde blijvende saldo en van het kredietbedrag.

Variabel, met een minimum bepaald in het contract, afhankelijk
van het verschuldigde blijvende saldo en van het kredietbedrag.

Vastgesteld bij ondertekening van de overeenkomst, met een
deel kapitaal en een deel interesten bepaald in de aflossingstabel.

Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) – 01/11/2022

Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) – 01/11/2022

Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) – 01/11/2022

Het JKP bestaat uit een deel interesten (de debetrentevoet), en
een deel kaartkosten of kosten van bijdrage, vastgesteld in de
kredietovereenkomst. Het is variabel in functie van de evoluties
van de maximale wettelijke JKP’s:

Het JKP bestaat uit interesten. Het is variabel in functie van de
evoluties van de maximale wettelijke JKP’s:

Het JKP bestaat enkel uit interesten; het wordt bepaald in
de kredietovereenkomst en kan niet evolueren in de tijd; het
is beperkt tot het wettelijke maximum. Het maximaal JKP
toegepast op de leningen op afbetaling verschillen in functie
van het ontleende bedrag en bedragen:

– Kredietbedrag boven 1.250 EUR: 8,50%

– Kredietbedrag tot 1.250 EUR: 13,50%
– Kredietbedrag van 1.250,01 tot 5.000 EUR: 11,50%
– Kredietbedrag hoger dan 5.000 EUR: 10,50%

– Kredietbedrag tot 1.250 EUR: 19,00%
– Kredietbedrag van 1.250,01 tot 5.000 EUR: 14,00%
– Kredietbedrag hoger dan 5.000 EUR: 11,00%

Bepaalde transacties kunnen ook aan een speciaal
debetrentevoet aangeboden worden.
Informatie in de loop van het contract

Informatie in de loop van het contract

Informatie in de loop van het contract

Zolang er een verschuldigd saldo is, ontvangt de consument
een maandelijks overzicht dat hem over het verschuldigde
saldo en zijn evolutie inlicht, evenals over de maandelijkse
afbetaling uitstaand voor het volgend termijn.

Zolang er een verschuldigd saldo is, ontvangt de consument
een maandelijks overzicht dat hem over het verschuldigde saldo
en zijn evolutie inlicht, evenals over de maandelijkse afbetaling
uitstaand voor het volgend termijn.

De consument ontvangt een aflossingstabel samen met zijn
kredietovereenkomst. In de loop van het contract kan hij steeds
een exemplaar van de aflossingstabel van zijn krediet schriftelijk
opvragen.

Nulstelling

Nulstelling

Het saldo van de kredietopening moet periodiek terug op nul
worden gezet. De periode van de nulstelling is terug te vinden
in de kredietovereenkomst. De kredietgever brengt hem
hiervan op voorhand op de hoogte, en dit minstens 2 maanden
voor de datum van de nulstelling. De consument moet de
hele uitstaande saldo terugbetalen, met inbegrip van de
eventuele krediet opnames voor de datum van de nulstelling.
Het resterende saldo kan verhoogd zijn als de kredietopening
word hergebruikt voordat het saldo volledig is afgelost. Als dit
niet gedaan is, zal het totaal verschuldigd bedrag opeisbaar
worden, en de consument zal een maand later bij de Centrale
voor kredieten aan particulieren negatief worden geregistreerd.

Het saldo van de kredietopening moet periodiek terug op
nul worden gezet. De periode van de nulstelling is terug te
vinden in de kredietovereenkomst. De kredietgever brengt hem
hiervan op voorhand op de hoogte, en dit minstens 2 maanden
voor de datum van de nulstelling. De consument moet de hele
uitstaande saldo terugbetalen, met inbegrip van de eventuele
kredietopnames voor de datum van de nulstelling. Het resterende
saldo kan verhoogd zijn als de kredietopening word hergebruikt
voordat het saldo volledig is afgelost. Als dit niet gedaan is,
zal het totaal verschuldigd bedrag opeisbaar worden, en de
consument zal een maand later bij de Centrale voor kredieten
aan particulieren negatief worden geregistreerd.
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Vrijheid van terugbetaling

Vrijheid van terugbetaling

Vervroegde terugbetaling

Hoewel de consument het bedrag vermeld op het maandelijks
overzicht verschuldigd is, heeft hij altijd de vrijheid van
terugbetaling die het mogelijk maakt om verschuldigde bedragen
door overschrijving op de rekening van de kredietgever te
betalen, zonder ontbinding van de kredietovereenkomst en
zonder extra kosten. Het wordt daarom aanbevolen om extra
aflossingen voor de nulstelling te maken (zie uitleg boven).

Hoewel de consument het bedrag vermeld op het maandelijks
overzicht verschuldigd is, heeft hij altijd de vrijheid van
terugbetaling die het mogelijk maakt om verschuldigde bedragen
door overschrijving op de rekening van de kredietgever betalen,
zonder ontbinding van de kredietovereenkomst en zonder extra
kosten.

Om vervroegd een einde te stellen aan het krediet, moet men
tenminste 10 dagen voor de terugbetaling een aangetekend
schrijven versturen. De kredietgever stuurt vervolgens een
gedetailleerd overzicht van het verschuldigde bedrag, dat als
volgt is samengesteld:

Opzegging

Opzegging

Opzegging

Elk van de contractpartijen kan deze overeenkomst op elk
moment en kosteloos opzeggen met een opzeggingstermijn
van één maand voor de klant of van twee maanden voor de
kredietgever. Deze opzegging moet middels een duurzame
drager worden betekend. De opzegtermijn begint te lopen vanaf
de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving.
Ondanks het bestaan van de opzegging, kan de kredietopening
onmiddellijk worden geblokkeerd door de kredietgever bij ontvangst
van de kennisgeving van de opzegging door de klant of vanaf
de verzending door de kredietgever van de opzegging aan de
klant. Aan het einde van de opzegtermijn, moet de consument
het hele uitstaande saldo aan de kredietgever terugbetaald
hebben en de blokkering van de kredietopening zal definitief
zijn.

Elk van de contractpartijen kan deze overeenkomst op elk
moment en kosteloos opzeggen met een opzeggingstermijn
van één maand voor de klant of van twee maanden voor de
kredietgever. Deze opzegging moet middels een duurzame
drager worden betekend. De opzegtermijn begint te lopen vanaf
de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving.
Ondanks het bestaan van de opzegging, kan de kredietopening
onmiddellijk worden geblokkeerd door de kredietgever bij
ontvangst van de kennisgeving van de opzegging door de klant
of vanaf de verzending door de kredietgever van de opzegging
aan de klant. Aan het einde van de opzegtermijn, moet de
consument het hele uitstaande saldo aan de kredietgever
terugbetaald hebben en de blokkering van de kredietopening
zal definitief zijn.

Het contract kan niet eenzijdig worden opgezegd door iedere
partije zonder een motivering.

In geval van een onbetaald bedrag

In geval van een onbetaald bedrag

In geval van een onbetaald bedrag

Herinneringskosten en verwijlinteresten kunnen aangerekend
worden.

Herinneringskosten en verwijlinteresten kunnen aangerekend
worden.

De kaart kan geblokkeerd worden.

Het gebruik kan geblokkeerd worden.

Herinneringskosten en verwijlinteresten kunnen aangerekend
worden. De kredietgever geniet van een clausule van
eigendomsvoorbehoud op het goed dat met het krediet werd
gefinancierd.

Het wordt daarom aanbevolen om extra aflossingen voor de
nulstelling te maken (zie uitleg boven).

– de eventuele laattijdige betalingen;
– het verschuldigde kapitaal;
– een vergoeding van vervroegde terugbetaling, die 0,50
of 1% van het verschuldigde blijvend kapitaal bedraagt,
naargelang de vergoeding zich meer of minder dan 12
maanden voor de datum van het theoretische einde van de
kredietovereenkomst voordoet.

