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2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van kredietproduct

Het soort krediet Lening op afbetaling bestemd voor energiebesparende maatregelen

Het kredietbedrag 15 000 €

De voorwaarden voor krediet opneming Na ondertekening van het contract door beide partijen en het voorleggen van een kopij van de factuur kan de betaling

van het gefactureerde bedrag gebeuren voor zoverre het overeengekomen te ontlenen bedrag niet wordt overschreden.

De duur van de kredietovereenkomst (jaar) 10,0

Het te betalen termijnbedrag 125,00 €

Het aantal termijnen 120  

De periodiciteit van de termijnen maandelijks

Totaal door u te betalen bedrag 15 000  

Gevraagde zekerheden Waarborg: - loonafstand of indien doelgroep budgebegeleiding -of beheer

                 - een 3
e
 kan een borgstelling eisen

De intrestvoet (debetrentevoet) is een indicatie,  rentevoet 

kan wijzigen  op basis van de situatie van de aanvragers

0,0%

Jaarlijks kostenpercentage (JKP) 0,0%

Is het, met het oog op het verkrijgen van het

krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde

voorwaarden, verplicht om

- een verzekering ter waarborging van het krediet, of

- een andere nevendienst af te nemen?

- neen

- neen

Met het krediet verband houdende kosten Geen

Kosten in het geval van betalings achterstand Indien de kredietnemer niet tot de doelgroep behoort:                                                                                                                                                                    

1) eenvoudige betalingsachterstand:

- nalatigheidsintrestvoet = jaarlijkse kostenpercentage (JKP) + 10 % 

Indien het overeengekomen jaarlijkse kostenpercentage 0 %  bedraagt is de overeengekomen nalatigheidsintrestvoet = wettelijke interestvoet.

Nalatigheids interest wordt berekend op het vervallen en niet-betaalde kapitaal 

- € 7,50 voor de aanmaningsbrieven, vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portkosten per afzonderlijk 

aangeschreven partij.

- gemeenrechtelijke regels inzake de toerekening van betaling blijven van toepassing.

2) minstens twee afbetalingen geheel of gedeeltelijke achterstand

of 20% van de totale terug te betalen som niet tijdig heeft terugbetaald:

- nalatigheidsintrestvoet zoals bepaalt in eenvoudige betalingsachterstand

- een schadevergoeding, eveneens berekend op het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal, doch beperkt tot de volgende maximumbedragen:

• 10% van de schijf van het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal tot € 7.500

• 5% van de schijf van het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal onder € 7.500

3) Voor beide in punt 1) en 2) beschreven betalingsachterstanden geldt additioneel:

Alle kosten (inclusief de gerechtskosten opgelegd door de bevoegde rechter) die het gevolg zijn van of veroorzaakt zijn door de wanprestatie 

van de kredietnemer moeten aan de kredietgever worden vergoed binnen de perken van de wetgeving.                                                                                                          

,                                                                                                                                                                                             

Kosten in het geval van betalings achterstand                                                                     ,                                                                                                                                                              

Indien kredietnemer tot de doelgroep behoort:

Wanneer deze kredietnemer ten minste twee afbetalingen geheel of gedeeltelijk achterstaat of 20% van de totale door de kredietnemer

terug te betalen som niet tijdig heeft terugbetaald, zal de kredietgever de kredietnemer via aangetekend schrijven aanmanen 

budgetbegeleiding of -beheer vanwege het O.C.M.W. van de gemeente waar de kredietnemer zijn woonplaats heeft, of vanwege een erkende 

schuldbemiddelingsdienst, te aanvaarden. Deze regeling is onderdeel van de energiediensten aangeboden door ESCO. Indien de 

kredietnemer weigert dergelijke begeleiding of beheer te aanvaarden, vervalt het hem door ESCO toegekende voordeel en worden de punten 

1), 2) en 3) integraal van toepassing.

1) eenvoudige betalingsachterstand:

- nalatigheidsintrestvoet = jaarlijkse kostenpercentage (JKP) + 10 % 

Indien het overeengekomen jaarlijkse kostenpercentage 0 %  bedraagt is de overeengekomen nalatigheidsintrestvoet = wettelijke interestvoet. 

Nalatigheids interest wordt berekend op het vervallen en niet-betaalde kapitaal 

- € 7,5 voor de aanmaningsbrieven, vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portkosten per afzonderlijk 

aangeschreven partij.

- gemeenrechtelijke regels inzake de toerekening van betaling blijven van toepassing.

2) minstens twee afbetalingen geheel of gedeeltelijke achterstand

of 20% van de totale terug te betalen som niet tijdig heeft terugbetaald:

- nalatigheidsintrestvoet zoals bepaalt in eenvoudige betalingsachterstand

- een schadevergoeding, eveneens berekend op het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal, doch beperkt tot de volgende maximumbedragen:

• 10% van de schijf van het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal tot € 7.500

• 5% van de schijf van het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal onder € 7.500

3) Voor beide in punt 1) en 2) beschreven betalingsachterstanden geldt additioneel:

Alle kosten (inclusief de gerechtskosten opgelegd door de bevoegde rechter) die het gevolg zijn van of veroorzaakt zijn door de wanprestatie 

van de kredietnemer moeten aan de kredietgever worden vergoed binnen de perken van de wetgeving.

4. Overige juridische aspecten die van belang zijn

Herroepingsrecht

U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een

periode van 14 kalenderdagen te herroepen 

Ja - binnen 14 dagen, via een aangetekend schrijven

Vervroegde aflossing

U hebt te allen tijde het recht het krediet volledig of

gedeeltelijk vervroegd af te betalen

Ja - na melding via aangetekend schrijven ten minste 10 dagen voor terugbetaling

De kredietgever heeft het recht op vergoeding bij

vervroegde aflossing

Neen, als kredietnemer kan je kosteloos geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Na een gedeeltelijke terugbetaling kan je als kredietnemer kiezen 

voor een verminderde looptijd of een lager maandelijks vervalbedrag met behoud van de looptijd

Raadpleging van een gegevensbank * Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt geraadpleeg.

Recht om een ontwerpkredietovereenkomst te ontvangen

De periode gedurende welke de kredietgever door de 

precontractuele informatie is gebonden

Ja

Geen

1. Identiteit en contactgegvens van de kredietgever/kredietbemiddelaar

3. Kosten van het krediet

(*) Wij zullen u onverwijld en zonder kosten in kennis stellen van het resultaat van een raadpleging van een gegevensbestand, indien we op basis van deze raadpleging uw kredietaanvraag niet kunnen 


