Precontractuele informatie lening op afbetaling
Identificatie BNP Paribas Fortis NV- Alpha Credit
BNP Paribas Fortis NV, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403 199 702, FSMA nr. 25.879A),
verkoper, handelt als kredietbemiddelaar (kredietagent) voor de Lening Op Afbetaling.
Alpha Credit nv, (Ravenstein 60, 1000 Brussel, kredietgever, RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316) aanbieder, handelt
als kredietgever.
BNP Paribas Fortis NV staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België , de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel en de controle inzake beleggers - en consumentenberscherming van de Autoriteit van Financiële
Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA
nr. 25879 A
Alpha Credit is onderworpen aan de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, Dienst Krediet en
Schuldenlast, Albert II-laan, 16, 1000 Brussel.

Kenmerken van het product
De lening op afbetaling is een krediet aan de hand waarvan Alpha Credit u in een enkele keer een som geld ter
beschikking stelt, ofwel voor een niet-meegedeeld doel (we spreken dan over een lening op afbetaling zonder
voorwerp) ofwel om de aankoop van een goed of een bepaalde dienst te financieren (we spreken dan over een lening
op afbetaling met voorwerp).
De leningen op afbetaling met voorwerp zijn onderverdeeld in verschillende groepen afhankelijk van hun voorwerp:
- nieuwe voertuigen
- tweedehandsvoertuigen
- inrichting van de woning
- andere kredieten met voorwerp

Bedrag
U komt het bedrag van uw lening op afbetaling overeen met uw BNP Paribas Fortis-adviseur: het hangt af van uw
reële behoeften en van uw terugbetalingscapaciteit. De lening bedraagt minimaal 1.250 EUR, zonder maximum. De
geleende som wordt in een enkele keer vrijgegeven. Er is geen enkel voorschot vereist.

Terbeschikkingstelling van het geld – Bijzondere voorwaarden
Eenmaal de noodzakelijke documenten zijn ondertekend, wordt het geleende bedrag in een enkele keer te uwer
beschikking of, in geval van een lening op afbetaling met voorwerp, ter beschikking van de verkoper van het goed of
van de dienst gesteld.
De vrijgave van het geld gebeurt tegen afgifte en ondertekening van het leveringsattest/kwijtschrift.

Looptijd
De lening op afbetaling wordt toegekend voor een bepaalde duur. De looptijd loopt van 12 tot 120 maanden,
afhankelijk van het bedrag van de lening.
_______________________________________________________________________________
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Indien het kredietbedrag gelijk is aan ...

dan bedraagt de maximumduur …

1.250 EUR - 2.500 EUR

24 maanden

2.500,01 EUR - 3.700 EUR

30 maanden

3.700,01 EUR - 5.600 EUR

36 maanden

5.600,01 EUR - 7.500 EUR

42 maanden

7.500,01 EUR - 10.000 EUR

48 maanden

10.000,01 EUR - 15.000 EUR

60 maanden

15.000,01 EUR - 20.000 EUR

84 maanden

meer dan 20.000,01 EUR

120 maanden

Terugbetaling
Het maandelijks terug te betalen bedrag wordt onmiddellijk berekend en wordt eens en voor altijd vastgelegd in de
kredietovereenkomst. U betaalt hetzelfde bedrag terug gedurende de volledige looptijd van het krediet. De eerste
vervaldag is in principe vastgelegd op 30 dagen na de terbeschikkingstelling van het geld.

Interest
De interest varieert afhankelijk van het geleende bedrag, de looptijd en het doel van het krediet. Hij is evenwel vast
voor de volledige looptijd van de financiering. Alle kosten gekoppeld aan de lening (met uitzondering van de kosten
eigen aan een eventuele zakelijke waarborg zoals het aangaan van een garantie en eventuele kosten als gevolg van
een niet-naleving van de contractuele verplichtingen) zijn inbegrepen in het jaarlijkse kostenpercentage (JKP). U
opteert bijvoorbeeld voor een lening op afbetaling in de vorm van een financiering 'nieuwe, energiezuinige wagen'
voor een bedrag van 10.000 EUR over een looptijd van 48 maanden. In dat geval bedraagt de maandelijkse afbetaling
234,85 EUR. Het totaal te betalen bedraagt 11.272,80 EUR. Op grond van dit voorbeeld bedraagt het JKP 6,17% (van
kracht op 01/01/2009).

Terugkerende kosten
De lening op afbetaling geeft geen aanleiding tot de betaling van terugkerende of niet-terugkerende kosten, met
uitzondering van eventuele kosten met betrekking tot de verstrekking van waarborgen.

Geldigheidstermijn van de informatie
Alpha Credit en BNP Paribas Fortis NV kunnen de bovenvermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van het
product op elk moment wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de informatie m.b.t. die kenmerken, voorwaarden en
andere modaliteiten bijgevolg slechts geldig op de datum waarop ze wordt verstrekt.

Herroepingsrecht
Als u een lening op afbetaling hebt afgesloten, hebt u het recht er van af te zien zonder kosten en zonder opgave van een
reden. U kunt dit recht uitoefenen gedurende 30 dagen na de dag van de ondertekening van de kredietovereenkomst of de dag
waarop U de contractuele voorwaarden en de informatie zoals voorgeschreven door de wet op consumentenkrediet, ontvangt,
als die dag later valt dan de ondertekening van de overeenkomst.U brengt de kredietgever op de hoogte van uw beslissing
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door een aangetekende brief te zenden naar Alpha Credit nv, Ravensteinstraat 60, bus 17, 1000 Brussel of via een door
partijen andere aanvaarde drager.
U moet dan de opgenomen bedragen tegelijk terugbetalen en de voor de periode van opname van het krediet
verschuldigde interesten betalen berekend volgens het overeengekomen jaarlijkse kostenpercentage. Er kan geen
enkele vergoeding worden geëist.
Indien dit herroepingsrecht niet wordt uitgeoefend, blijft het krediet gehandhaafd voor de overeengekomen bepaalde
duur.

Opzeggingsrecht
De kredietnemers hebben te allen tijde het recht om vóór de eindvervaldag het schuldsaldo volledig of gedeeltelijk
terug te betalen.
Als ze dat recht uitoefenen, moeten ze Alpha Credit daarvan minstens tien dagen vóór de terugbetaling op de hoogte
brengen door middel van een aangetekende brief.
De kredietgever heeft in geval van een vervroegde aflossing recht op een billijke en objectief gegronde vergoeding
voor eventuele kosten die rechtstreeks verband houden met de vervroegde aflossing, mits de vervroegde aflossing
valt in een termijn waarvoor een vaste debetrentevoet geldt.
Indien de termijn tussen de vervroegde aflossing en het overeengekomen einde van de overeenkomst meer dan één
jaar bedraagt, mag dergelijke vergoeding niet hoger zijn dan 1 pct. van het bedrag in kapitaal dat vervroegd werd
afgelost. Indien de termijn niet meer dan één jaar bedraagt, mag de vergoeding ten hoogste 0,5 pct. bedragen van het
bedrag in kapitaal dat vervroegd werd afgelost.
Als de kredietnemer minstens twee vervaldagen geen afbetaling gedaan heeft, zal de kredietgever hem in gebreke
stellen door een brief te sturen. Als hij een maand na de verzending van een aangetekende brief nog altijd niet zijn
verplichtingen is nagekomen, behoudt de kredietgever zich het recht voor om de kredietlijn op te zeggen en de
onmiddellijke terugbetaling van het volledige bedrag te eisen.

Talen
De onderhavige informatie, de “Europese standaardinformatie inzake consumentkrediet”, de algemene voorwaarden
van de leningen op afbetaling en de algemene voorwaarden van de verzekering waarop u kunt intekenen, zijn
beschikbaar in het Nederlands en het Frans.
BNP Paribas Fortis NV en Alpha Credit verbinden zich ertoe om met u te communiceren in de taal die u hebt
opgegeven aan BNP Paribas Fortis NV op het ogenblik dat u met haar in relatie bent getreden.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie die u met BNP Paribas Fortis NV en Alpha Credit bent aangegaan,
zowel in de periode die de toekenning van het krediet voorafging als de relatie in de periode nadat het krediet werd
toegekend. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
De relatie die u met BNP Paribas Fortis NV en Alpha Credit verbindt, vallen onder de beschikkingen van de wet van
12/06/1991 betreffende het consumentenkrediet.
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Verhaalrecht
Als de kredietnemer niet tevreden is over de diensten van Alpha Credit, kan hij dat melden door te bellen naar onze
Klantendienst op het nummer +32 78 15 81 00.
Onverminderd het gerechtelijk verhaal kunt u eventuele klachten schriftelijk richten aan:
Alpha Credit nv
Dienst Kwaliteit
Ravensteinstraat, 60 bus 15
B-1000 BRUSSEL
Indien de door Alpha Credit voorgestelde oplossing de kredietnemer geen voldoening schenkt, dan kan hij het geschil
voorleggen aan de
• Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen
Belliardstraat 15-17, bus 8
B-1040 Brussel
Fax: + 32 2 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
www.ombudsfin.be
•

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Controle en
Bemiddeling
WTC III, Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel
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