EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET
(Artikel VII 70 van boek VII van het Wetboek van economisch recht betreffende Betalings-en kredietdiensten
('WER'))
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Identiteit en contactgegevens van de kredietgever/kredietbemiddelaar
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Kredietgever
Adres

Beobank NV/SA
Koning Albert II-laan 2
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1000 Brussel
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BTW BE 0401.517.147
-./.)**$"*
RPR Brussel

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

+&,

$"!)
Telefoonnummer

026222070
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2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van kredietproduct
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Het soort krediet
Kredietopening verbonden aan een kredietkaart
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3.800,00 EUR
Het
{ kredietbedrag
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De voorwaarden
voor kredietopneming
Na de ondertekening van de kredietovereenkomst door alle partijen, wordt
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het kredietbedrag u onmiddellijk ter beschikking gesteld. U kunt uw
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Bedoeld
worden
het tijdstip
en hev28
de wijze waarop
u het geld
kredietkaart
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om
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betalen, voor cashafhalingen
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het gefinancierde goed of de gefinancierde dienst zal
evenals voor overschrijvingen naar een lopende rekening van uw keuze.
ontvangen.
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De duur van de kredietovereenkomst
Onbepaalde duur
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Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde waarin de
U dient het volgende te betalen :
<304i|9fke440pDApJBpDCJn KEJBnDEe08hh23232bcbb``]`
termijnen worden toegerekend.

U betaalt maandelijks minstens 1/18 (kredietbedrag gelijk of lager dan
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5000 EUR) of minstens 1/20 (kredietbedrag hoger dan 5000 EUR) van het
totale verschuldigde bedrag (met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage),
met een minimum van 25 EUR (behalve uiteraard wanneer het totale
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verschuldigde bedrag minder dan 25 EUR bedraagt ; in dit geval betaalt u
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dit lagere bedrag), vermeerderd met de jaarlijkse bijdrage evenals elk
ander bijkomend bedrag, eventueel overeengekomen in het kader van
een bijzonder terugbetalingsplan.

Het hoogste minimale termijnbedrag in geval van een onmiddellijke en
volledige opneming van het krediet bedraagt 319,48 EUR. Dit bedrag kan
nog hoger zijn om het opgenomen kredietbedrag terug te betalen binnen
de nulstellingstermijn.
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Rente en/of kosten zijn als volgt te betalen :
Debetinteresten worden dagelijks berekend op het verschuldigde saldo en
op de nieuwe uitgaven uitgevoerd met de kredietkaart, zolang u geen
terugbetaling heeft uitgevoerd van het totale verschuldigde bedrag.
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Totaal door u te betalen bedrag

Het totaal door u te betalen bedrag is afhankelijk van het gebruik dat u
maakt van uw kredietopening.

Bedoeld wordt het bedrag van het geleende kapitaal, van
het gefinancierde goed of
van de gefinancierde dienst, vermeerderd met de rente en
eventuele kosten in verband met uw krediet.

Gevraagde zekerheden

De gevraagde zekerheden zijn de afstand van loon en de afstand van
schuldvorderingen.

Beschrijving van de door u in verband met de
kredietovereenkomst te verstrekken zekerheden.

3. Kosten van het krediet
De debetrentevoet of, indien van toepassing, de
verschillende debetrentevoeten die van toepassing zijn op
de kredietovereenkomst

De actuariële debetrentevoet is 11,21 %
De actuariële debetrente is veranderlijk.
Hij zal gewijzigd worden alleen wanneer er een wijziging is van het
wettelijk maximale jaarlijkse kostenpercentage overeenkomstig artikel
12 van het Koninklijk Besluit van 14 september 2016 betreffende de
kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van
kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek
van economisch recht. Volgens dit Koninklijk Besluit, om de zes
maanden, bij het verstrijken van de maand maart en van de maand
september, wordt de referentie-index (maandgemiddelde van de
interbancaire rentevoet Euribor op 3 maanden) van de afgelopen
maand, vergeleken met de referentie-index die het laatst aanleiding gaf
tot een wijziging van het maximale jaarlijkse kostenpercentage. Bij een
wijziging van de referentie-index met minstens 0.75 punten wordt de
referentievoet gewijzigd in dezelfde zin en met hetzelfde aantal
procentpunten. Het nieuwe maximale jaarlijkse kostenpercentage is
gelijk aan deze referentievoet afgerond naar de meest nabije eenheid
of halve eenheid. De nieuwe maximale jaarlijkse kostenpercentages
worden onder de vorm van een bericht bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad en worden van kracht op de eerste dag van de tweede
maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan. De
maximale jaarlijkse kostenpercentages kunnen geraadpleegd worden
op de site van FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie
(http://economie.fgov.be/).
De Bank zal u in kennis brengen van de nieuwe debetrentevoet
voordat de wijziging van kracht wordt.
Wanneer de wijziging van de rentevoet meer dan 25% bedraagt van de
oorspronkelijke of voordien overeengekomen rentevoet, hebt u de
mogelijkheid overeenkomstig artikel VII 86 §5 WER de overeenkomst
op te zeggen volgens de modaliteiten vermeld in artikel VII 98 WER.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Jaarlijks kostenpercentage : 11,49 %.

Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als jaarlijks percentage
van het kredietbedrag. Aan de hand van het JKP kunt u
verschillende aanbiedingen onderling beter vergelijken.

De berekening van het jaarlijkse kostenpercentage gaat uit van de
volgende veronderstellingen. Het kredietbedrag wordt onmiddellijk en
volledig opgebruikt voor aankopen van goederen en diensten binnen
de eurozone.
De overeenkomst heeft een duurtijd van 1 jaar en het kapitaal wordt in
maandelijkse gelijke bedragen terugbetaald vanaf één maand na de
eerste kredietopneming. De interesten en kosten worden aangerekend
en betaald zoals in de kredietovereenkomst is voorzien, maar voor de
duur van de overeenkomst en het verschuldigd blijvend saldo wordt
rekening gehouden met het veronderstelde opnemings- en
terugbetalingsschema van 12 maandelijkse gelijke kapitaalaflossingen.
Voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage wordt het
verschil tussen de data in gelijke maanden uitgedrukt.
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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

Neen

- een andere nevendienst af te nemen?

Neen

Indien de kosten van deze diensten de kredietgever niet
bekend zijn, worden zij niet in het JKP opgenomen.
Met het krediet verband houdende kosten
Bedrag van de kosten voor het gebruik van een specifiek
betaalinstrument (bijvoorbeeld een kredietkaart).

Jaarlijkse bijdrage voor de kredietkaart : 5,00 EUR

Eventuele andere kosten die voortvloeien uit het krediet

Kosten voor geldafhalingen : 2,50% van het afgehaalde bedrag (min. 5,00
eur; max. 15,00 eur per afhaling).Kosten transacties in deviezen buiten de
Eurozone : 2,10% van het transactiebedrag.

Kosten in het geval van betalingsachterstand

Voor wanbetaling wordt U aangerekend:

Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u hebben
(bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en kredietverkrijging
bemoeilijken.

Bij eenvoudige betalingsachterstand en overschrijding van het
kredietbedrag worden u nalatigheidsinteresten aangerekend aan de
geldende actuariële rente, die vandaag 12,33 % bedraagt, alsook de
kosten van onze herinneringsbrieven.
De nalatigheidsinterestvoet, die gelijk is aan de laatste toegepaste
debetrentevoet verhoogd met een coëfficiënt van 10,00%, wordt berekend
op het vervallen en niet-betaalde kapitaal bij eenvoudige
betalingsachterstand en (indien toepasselijk) op het bedrag van de
overschrijding.
Voor een herinnering bij eenvoudige betalingsachterstand of
overschrijding van het kredietbedrag, bestaan de kosten uit een forfaitair
bedrag van 7,50 EUR vermeerderd met de, op het ogenblik van de
verzending, geldende portokosten, ten belope van maximum één
verzending per maand.
Bij de ontbinding van de kredietovereenkomst of bij het verval van de
termijnbepaling wegens de niet-uitvoering van uw verbintenissen, wordt
afgezien van de nalatigheidsinteresten, tevens een contractuële
schadevergoeding aangerekend, ten belope van 10,00% van het
verschuldigde blijvende kapitaal tot 7.500,00 EUR en van 5,00% op het
gedeelte boven de 7.500,00 EUR.
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4.

Overige juridische aspecten die van belang zijn

Herroepingsrecht
U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een
periode van 14 kalenderdagen te herroepen.

U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een periode van één
maand te herroepen.

Vervroegde aflossing
U hebt te allen tijd het recht het krediet volledig of
gedeeltelijk vervroegd af te betalen.

U kunt de kredietopening te allen tijde kosteloos beëindigen bij
een aangetekende zending, mits een opzeggingstermijn van één
maand in acht te nemen.

Raadpleging van een gegevensbank
De kredietgever dient u onverwijld en zonder kosten in
kennis te stellen van het resultaat van een raadpleging van
een gegevensbestand, indien een kredietaanvraag op basis
van dergelijke raadpleging is verworpen. Het voorgaande is
niet van toepassing indien het verstrekken van dergelijke
informatie op grond van communautaire wetgeving
verboden is of indruist tegen de doelstellingen van de
openbare orde of de openbare veiligheid.

Recht om een ontwerpkredietovereenkomst te
ontvangen
U hebt het recht om op verzoek kosteloos een exemplaar
van de ontwerpkredietovereenkomst te verkrijgen. Deze
bepaling is niet van toepassing indien de kredietgever ten
tijde van het verzoek niet voornemens is de overeenkomst
met u aan te gaan.

De periode gedurende welke de kredietgever door de
precontractuele informatie is gebonden.

Deze informatie is geldig 27/09/2021 tot 17/10/2021.
Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod.
De cijfers worden te goeder trouw ter beschikking gesteld en vormen
een nauwkeurige beschrijving van het aanbod dat de kredietgever
onder de huidige marktomstandigheden zou kunnen doen op basis van
de aan hem verstrekte gegevens. Deze cijfers kunnen echter fluctueren
naar gelang de marktontwikkeling en de desbetreffende wetgeving.
Het verstrekken van deze gegevens verplicht de kredietgever niet tot
het verlenen van een krediet.
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5.

Aanvullende gegevens in geval van de verkoop op afstand van financiële diensten.

a) betreffende de kredietgever
Vertegenwoordiger van de kredietgever in de lidstaat waar
de consument woont
Adres

Beobank NV/SA

Telefoonnummer

026222070

Registratie

BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel

De toezichthoudende autoriteit

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie,
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel

b) betreffende de kredietovereenkomst
Uitoefening van het herroepingsrecht

U heeft het recht om de kredietovereenkomst op afstand, zonder
opgave van redenen, te herroepen binnen een termijn van 1 maand.
Deze termijn gaat in op de dag van het sluiten van de
kredietovereenkomst.
Hiertoe stelt u de Bank binnen de vermelde termijn op de hoogte van
uw beslissing, bij een aangetekende zending gericht aan Beobank
NV/SA, Klantendienst, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. De termijn
wordt geacht te zijn nageleefd indien de kennisgeving vóór het
verstrijken ervan is verzonden.
U betaalt in dat geval de Bank onverwijld het opgenomen kapitaal terug
, en dit uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van de
herroeping aan de Bank. De Bank heeft geen recht op een vergoeding
van uwentwege. De herroeping van de overeenkomst brengt van
rechtswege de ontbinding met zich mee van de aangehechte
overeenkomsten.
Indien u niet binnen de hierboven vermelde termijn aan de
overeenkomst verzaakt, zal u gebonden zijn door de verplichtingen die
eruit voortvloeien.

De wetgeving die door de
kredietgever wordt gebruikt als grondslag voor de
totstandbrenging van betrekkingen met u voorafgaand
aan het sluiten van de kredietovereenkomst

Boek VII betreffende Betalings-en kredietdiensten ingevoegd in het
Wetboek van economisch recht door de wet van 19 april 2014

Clausule inzake het op de kredietovereenkomst van
toepassing zijnde recht en/of de
bevoegde rechter

De Belgische wetgeving is van toepassing

Taalregeling

Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt in het Nederlands.
Indien u hiermee instemt, zullen wij voor de duur van de
kredietovereenkomst communiceren in het Nederlands

c) betreffende beroepsprocedures
Bestaan van en toegang tot
buitengerechtelijke klachten- en
beroepsprocedure

Voor eventuele klachten dient u eerst contact op te nemen met de
Bank, d.w.z. Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel
(tel. 02.620 27 17 - email contactinfo@beobank.be).
U kunt ook contact nemen met de Ombudsfin, Ombudsdienst voor
financiële diensten - NG II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel
(tel. 02/545.77.70 fax 02/545.77.79 email :
ombudsman@ombudsfin.be).
De Ombudsfin brengt een niet-bindend advies uit. De procedure
verloopt volledig schriftelijk. Het beroep op de Ombudsfin is kosteloos.
U kunt uw klachten ook richten aan de FOD Economie, Algemene
Directie Economische Inspectie Front Office - NG III, Koning Albert
II-laan 16, 3e verdieping, 1000 Brussel (fax: 02/277.54.52 - email:
eco.inspec.fo@economie.fgov.be).
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VOOR- EN NADELEN VAN EEN KREDIETOPENING IN VERGELIJKING MET VERKOOP OF LENING OP AFBETALING
LENING OF VERKOOP OP AFBETALING

KREDIETOPENING

Kredietbedrag

3.800,00 EUR

3.800,00 EUR

Opneming van het
kredietbedrag

Het volledig kredietbedrag wordt op het ogenblik
van het sluiten van de kredietovereenkomst
opgenomen.
U heeft geen mogelijkheid tot nieuwe
kredietopnemingen.

U bent vrij krediet op te nemen of niet, u kunt uw
kredietopnemingen in diverse vormen doen (geld
afhalen, geld overschrijven van op een rekening,
rechtstreeks aankoop middels de kaart) en het
krediet nadien opnieuw opnemen, binnen de
limieten van het toegekende kredietbedrag, na
gedeeltelijke terugbetalingen te hebben verricht.

Terugbetaling

U betaalt het kredietbedrag terug in vaste
periodieke stortingen.
De wijze van terugbetaling is vastgelegd vanaf het
sluiten van de kredietovereenkomst : het aantal,
het bedrag en de periodiciteit van de betalingen.
De kredietovereenkomst bevat een
aflossingstabel die voor elke periodieke
terugbetaling het bedrag van het afgeloste
kapitaal en van de totale kosten van het krediet
vermeldt, alsmede het verschuldigd blijvende
saldo na iedere betaling.

U beschikt over een grote vrijheid om terug te
betalen, onder voorbehoud van een minimum
maandelijkse terugbetaling berekend op basis van
een percentage van het opgenomen krediet en de
verplichting tot terugbetaling van het totale
verschuldigde bedrag ten laatste op het einde van
de nulstellingstermijn bepaald in de overeenkomst.
De nulstellingstermijn neemt een aanvang binnen
de 2 maanden volgend op de eerste
kredietopneming; hij neemt opnieuw een aanvang
vanaf de eerste kredietopneming volgend op de
laatste nulstelling.

Actuariële
debetrentevoet

12,50 %
De actuariële debetrentevoet wordt op het
moment van het sluiten van de overeenkomst
bepaald en blijft vast voor de gehele periode van
het krediet.

11,21 %
De actuariële debetrente is veranderlijk. Hij zal
gewijzigd worden alleen wanneer er een wijziging is
van het wettelijk maximale jaarlijkse
kostenpercentage overeenkomstig artikel 12 van
het Koninklijk Besluit van 14 september 2016
betreffende de kosten, de percentages, de duur en
de terugbetalingsmodaliteiten van
kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII
van het Wetboek van economisch recht.
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Jaarlijks
kostenpercentage

12,50 %
De maximale jaarlijkse kostenpercentages worden
om de 6 maanden vastgelegd op basis van de
evolutie van referentie-indexen.
De nieuwe percentages worden onder de vorm
van een bericht bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad en worden van kracht op de eerste dag
van de tweede maand volgend op de maand van
de bekendmaking ervan.
Het jaarlijks kostenpercentage wordt bepaald op
het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst
en ligt vast voor zijn volledige duurtijd.

11,49 %
De maximale jaarlijkse kostenpercentages
worden om de 6 maanden vastgelegd op basis
van de evolutie van de referentie-index.
De nieuwe percentages worden onder de vorm
van een bericht bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad en worden van kracht op de eerste
dag van de tweede maand volgend op de
maand van de bekendmaking ervan.
Het jaarlijks kostenpercentage is variabel,
zowel naar boven als naar onder. Iedere
verlaging van het maximale jaarlijkse
kostenpercentage is van onmiddellijke
toepassing.

Vervroegde
terugbetaling /
Opzegging
van de kredietopening

U hebt te allen tijde het recht om geheel of
gedeeltelijk het verschuldigde kapitaalsaldo
vervroegd terug te betalen.
In dat geval heeft u recht op een verlaging van de
totale kost van het krediet die overeenstemt met
de interesten en de kosten verschuldigd voor de
resterende duur van de overeenkomst.
U brengt de Bank ten minste tien dagen vóór de
terugbetaling bij een aangetekende zending op de
hoogte van de precieze datum van de
terugbetaling.
Bij een volledige of gedeeltelijke vervroegde
terugbetaling dient u, afgezien van het kapitaal,
een vergoeding te betalen gelijk aan 1,00% van
dat kapitaal. Indien de termijn tussen de
vervroegde terugbetaling en het overeengekomen
einde van de overeenkomst niet meer dan 1 jaar
is, bedraagt de vergoeding 0,5% van het
vervroegd terugbetaalde kapitaal.
Deze vergoeding doet geen afbreuk aan de
contractuele interesten die verschuldigd zijn op
het resterende kapitaalsaldo vanaf de datum van
de betaling van de laatste vervallen termijn, tot de
datum van de vervroegde terugbetaling.De
vergoeding mag niet hoger zijn dan het bedrag
aan interesten die u heeft betaald gedurende de
periode tussen de vervroegde terugbetaling en het
einde van het
contract.

U heeft het recht om deze overeenkomst op elk
ogenblik kosteloos op te zeggen, met een
opzeggingstermijn van één maand, betekend
bij een aangetekened zending.
De Bank kan op elk ogenblik een einde stellen
aan deze overeenkomst met een
opzeggingstermijn van drie maanden, betekend
bij een aangetekende zending.
Bij het verstrijken van de opzeggingstermijn
dienen het vervallen en onbetaalde kapitaal,
het bedrag van de vervallen en onbetaalde
totale kosten van het krediet en de
overeengekomen kosten te worden
terugbetaald. Zoniet, dan zal u drie maanden
na het versturen van een aangetekende
zending met ingebrekestelling eveneens
nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn op het
vervallen en onbetaalde kapitaal vanaf de
datum van de opzegging en een forfaitaire
schadevergoeding van 10,00% op het gedeelte
van het, op het moment van het verstrijken van
deze termijn van drie maanden, onbetaalde
kapitaal tot 7.500,00 EUR en van 5,00% op het
gedeelte boven 7.500,00 EUR.
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