
Veelgestelde vragen over 
de lening op afbetaling.

Wat is een lening op afbetaling?
Een kredietovereenkomst waarbij de kredietgever  
(in dit geval Beobank) een som geld ter beschikking 
stelt van de ontlener die zich ertoe verbindt die 
som vermeerderd met interesten, door middel van 
maandaflossingen, op vaste, vooraf bepaalde tijdstippen 
terug te betalen.

Hoe een krediet aanvragen?
U vult een kredietaanvraag in, eventueel met de hulp van één van onze 
vertegenwoordigers. Op basis daarvan zal een kredietadviseur samen met u een 
financiële oplossing zoeken aangepast aan uw behoeften en aan uw mogelijkheden.  
In geval van wederzijds akkoord ondertekent u de kredietovereenkomst. U krijgt daarna  
een kopie van de overeenkomst en een aflossingstabel.

Wanneer en hoe moet ik terugbetalen?
U begint (behalve bij bijzondere acties) een maand na uitbetaling de ontleende som terug te betalen.  
U kiest zelf hoe u terugbetaalt:
• hetzij via overschrijving,
• hetzij via een bestendige opdracht die u inbrengt bij de financiële instelling die de rekening beheert waarvan u wenst dat elke 

maand het verschuldigde bedrag wordt afgehouden.

Hoe kan ik over mijn geld beschikken?
U kiest zelf de manier waarop uw geld ter beschikking wordt gesteld:
• ofwel per overschrijving op de rekening die u ons opgeeft,
• ofwel met een gewaarborgde bankcheque.

Waarom zoveel vragen vooraleer een krediet toe te kennen?
De toekenning van een krediet is een belangrijke beslissing. Beobank wil u een optimale service bieden en u een oplossing 
voorstellen aangepast aan uw behoeften en aan uw mogelijkheden.  
Daarom vragen wij u eerst meer informatie over onder andere uw financiële situatie (inkomsten en lasten) en meer bepaald over 
uw lopende financiële verplichtingen.

Ben ik verplicht een zichtrekening of een ander Beobank product te openen om een krediet te kunnen krijgen?
Neen, de toekenning van een krediet staat volledig los van het openen van een ander product.

Wat moet ik doen als ik het moeilijk heb om terug te betalen?
Wij raden u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw Beobank agentschap dat samen met u een oplossing zal 
proberen te vinden, aangepast aan uw situatie.

Kan Beobank mijn kredietaanvraag weigeren?
Elke kredietaanvraag wordt grondig onderzocht. Onze taak is u toe te laten uw budget in evenwicht te houden en u te 
informeren over de gevaren van overmatige schuldenlast. Tijdens het onderzoek van uw kredietaanvraag moet Beobank 
de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij de Nationale Bank van België raadplegen. Als uw krediet wordt geweigerd, 
verbinden wij ons ertoe u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. U kan, als u dat wenst, rechtstreeks contact opnemen met 
de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel (met recto-verso kopie van uw identiteitskaart) 
om inlichtingen te krijgen over de eventuele registratie van uw gegevens.

Kan Beobank een waarborg vragen?
Ja. Beobank vergt steeds dat u een akte van afstand van loon en schuldvorderingen ondertekent.

Hoe kan ik een eventuele klacht indienen?
Beobank hecht er groot belang aan u een optimale service te bieden. Mocht u een klacht hebben, dan is het belangrijk dat u zo 
snel mogelijk met ons contact opneemt, telefonisch op 02/626.50.50 of via email naar contactinfo@beobank.be.
.

Lening op afbetaling, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds akkoord.
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LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD


