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Aanvraag betalingsuitstel kapitaal 
Indien u momenteel omwille van de energiecrisis moeilijkheden ondervindt om uw krediet terug te betalen, gelieve dit formulier 
in te vullen (*), te ondertekenen en terug te bezorgen aan uw Beobank agentschap. Bij ontvangst zullen wij uw dossier zo 
spoedig mogelijk bestuderen. Indien u aan de ontvankelijkheidscriteria voldoet bezorgen wij u een bijvoegsel aan uw 
kredietcontract. 
(*) Overeenkomstig de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens, worden 

deze uitsluitend verwerkt in het kader van het beheer van uw dossier. Zij stellen ons in staat om bij problemen snel contact met u op te nemen. 

 
 

 

Voor mijn hypothecair(e) krediet(en) bij Beobank vraag ik een uitstel van betaling van kapitaal van 12 opeenvolgende 
maanden aan. 

(aanvraag mogelijk uiterlijk tot 31/03/2023 en laatste maandtermijn van betalingsuitstel kapitaal uiterlijk op 30/04/2024): 

 

• Hypothecair krediet - nummer: 

• Hypothecair krediet - nummer: 
 

 

 

Om in aanmerking te komen voor een betalingsuitstel van kapitaal in het kader van de energiecrisis moet(en) de kredietnemer(s) 
aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen: 
• De energiecrisis heeft betalingsproblemen veroorzaakt te wijten aan de stijging van de energierekeningen. 
• Er was op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het krediet waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd. 
• Het hypothecair krediet is aangegaan vóór 01/10/2022 (aktedatum) voor de woning/appartement dat (op het moment van de 

aanvraag tot betalingsuitstel) dient als hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s). 
• Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen van alle kredietnemers samen op zicht- 

en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 10.000 EUR. 
Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend. 

• De kredietnemer(s) heeft (hebben) een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij de energieleverancier. 

 
In geval van betalingsuitstel van kapitaal wordt de looptijd van het hypothecair krediet met 12 maanden verlengd. De interesten 
blijven verschuldigd tijdens de periode van het betalingsuitstel van kapitaal.  

 
 

 
Indien u een schuldsaldoverzekering heeft afgesloten bij North Europe Life Belgium of bij een andere verzekeraar in het kader van 
het (de) hierboven vermelde hypothecair(e) krediet(en) bij Beobank, wordt u verzocht om uw polis(sen) aan te passen om het risico 
op onderverzekering te vermijden. 
 

 

 
  UW PERSOONLIJKE GEGEVENS (te corrigeren en/of in te vullen)  

 
 ONTLENER 1 ONTLENER 2 

Naam, Voornaam   

Adres: 

Straat, nummer 

Postcode, stad 

  

  

  

Privé telefoonnr.   

GSM   

E-mail adres   

Werkgever   

Adres: 

Straat, nummer 

Postcode, stad 

  

  

  

Telefoonnr. werk:   
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Verklaring op eer voor betalingsuitstel door de kredietnemer(s): 

• De kredietnemer(s) bevestigt(en) dat hij (zij) betalingsproblemen ondervindt(en) te wijten aan de stijging van de 
energierekeningen door de energiecrisis. 

• De kredietnemer(s) bevestigt(en) dat het krediet (de kredieten), waarvoor  er  een betalingsuitstel van kapitaal  wordt 
gevraagd, een krediet (kredieten)  betreft dat (die) werd(en) aangegaan vóór 01/10/2022 (aktedatum) voor de 
woning/appartement dat (op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel) dient als hoofdverblijfplaats in België van 
de kredietnemer(s). 

• De kredietnemer(s) bevestigt(en) dat hij (zij) zich ervan bewust is (zijn) dat de gevraagde betalingsuitstel impliceert dat deze 
bedragen  niet zullen opgenomen worden in de fiscale attesten, en dat dit een impact kan hebben op de bedragen die in 
aanmerking zullen komen voor berekening van een eventuele belastingvermindering / belastingvoordeel in het kader van 
woonkredieten. 

• De kredietnemer(s) bevestigt(en)  dat het roerend vermogen van alle kredietnemers samen op zicht- en spaarrekeningen 
alsook hun beleggingsportefeuille (exclusief pensioensparen) bij de eigen bank of een andere bank kleiner is dan 10.000 
EUR op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel. 

• De kredietnemer(s) bevestigt(en)  dat er op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand bestond op het krediet 
waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd. 

•  
• De kredietnemer(s) bevestigt(en)  dat hij (zij)  een afbetalingsplan lopende of aangevraagd heeft (hebben) bij de 

energieleverancier, waarvan een bewijs toegevoegd is. 
 

De kredietnemer(s) verklaart(aren) zich akkoord om, op eerste verzoek van de Bank , de andere nodige bewijsstukken voor te 
leggen in verband met deze bovenvermelde verklaringen. 

 
 
 

De kredietnemer(s) verklaart ( aren) te erkennen dat indien een van bovenstaande verklaringen manifest onjuist blijkt te zijn, 
of een van voornoemde verbintenissen niet wordt nagekomen, de Bank het recht heeft om het voordeel van het betalingsuitstel 
van kapitaal te herroepen. 
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Gelieve uw bewijs van het lopende of aangevraagde afbetalingsplan bij de energieleverancier toe te voegen  

Datum : 
 

…………………  

Naam en handtekening van de 

Kredietnemer(s)  

Gelezen en goedgekeurd 

……………………………………………………………… 

 


