ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KREDIETOVEREENKOMST ALPHA CREDIT (versie 16/05/2011)

d)

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht.
De consumenten en zekerheidsstellers verbinden zich elk hoofdelijk en
ondeelbaar, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de artikelen 34 tot
36 van de wet van 12.6.91 op het consumentenkrediet.
ARTIKEL 1

betaling van een vaste schadevergoeding van 10% van het
verschuldigd blijvende saldo op datum van opeisbaarheid voor de
eerste schijf van 7.500 EUR en van 5% van het verschuldigd
blijvende saldo op datum van opeisbaarheid dat hoger ligt dan die
eerste schijf.

De schadevergoeding en de kosten zijn wederkerig indien de kredietgever of
de consumenten verzuimen, hun verplichtingen die uit onderhavige
overeenkomst voortvloeien, na te komen..

OPNAME VAN DE LENING

De lening kan slechts worden opgenomen na ondertekening van het contract
door alle partijen en rechtsgeldige vestiging van de gestipuleerde waarborgen.

Juiste en volledige kredietinformatie : ingeval de consumenten bij het
verstrekken van informatie over hun persoonlijke of financiële toestand valse
of onvolledige inlichtingen meedeelden, kan de kredietgever de ontbinding der
overeenkomst voor de rechter vorderen in toepassing van art. 95 van de wet
van 12.06.91 op het consumentenkrediet.

Indien de lening de financiering van een goed of de prestatie van een dienst
tot voorwerp heeft, ken de lening slechts opgenomen worden na de kennis
geving aan de kredietgever van de levering van het goed of de verlening van
de dienst. Deze kennisgeving gebeurt op papier of op een door partijen
aanvaarde drager.

ARTIKEL 6
ARTIKEL 2

AFLOSSINGSTABEL

De consument heeft het recht om op elk ogenblik tijdens de looptijd van de
lening, de kredietgever te verzoeken om hem kosteloos een aflossingstabel te
bezorgen.
ARTIKEL 3

WAAR DE BETALINGEN TE VERRICHTEN?

Alle betalingen dienen uitsluitend en rechtstreeks verricht te worden aan
ALPHA CREDIT n.v., hierna genoemd de KREDIETGEVER, op de hiertoe
bestemde rekening, die per afzonderlijk schrijven wordt meegedeeld. Elke
betaling op een andere rekening verricht is niet tegenstelbaar aan de
kredietgever en verplicht de consumenten en zekerheidsstellers ertoe een
tweede maal te betalen.

•

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van
België, Berlaimontlaan 14, B-1000 BRUSSEL;

•

Het bestand van de niet-gereglementeerde registraties (ENR-bestand)
van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, B-1000 BRUSSEL;

•

Het bestand van de kredietgever, ALPHA CREDIT n.v., Ravensteinstraat
60 Bus 15, B-1000 BRUSSEL;

•

Het bestand van EOS Aremas Belgium n.v., Ravensteinstraat 60, B-1000
BRUSSEL;

•

Het bestand van de kredietagent, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg
3, B-1000 BRUSSEL..

ARTIKEL 7
ARTIKEL 4

GERAADPLEEGDE GEGEVENSBESTANDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR DE WET VOORZIEN

STIPTHEID VAN DE BETALINGEN
§1 De mogelijkheid tot herroeping voor de consument.

Vertraging in de betalingen brengt de automatische berekening mee van
nalatigheidsinterest, berekend tegen een tarief gelijk aan de overeengekomen
maximale debetrente, vermeerderd met een coëfficiënt van 10 %.

De consument heeft gedurende een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf
•
•

Het tarief van de nalatigheidsinterest bevindt zich op de voorzijde van het
contract. Voorts vordert de kredietgever de aanmaningskosten van 7,50 EUR
terug, per maandelijkse periode, vermeerderd met de portkosten.
ARTIKEL 5

het recht om zonder opgave van reden de kredietovereenkomst te herroepen.

VERVALLENVERKLARING VAN DE TERMIJN

Daartoe dient de consument, binnen de voornoemde termijn, zijn beslissing ter
kennis te brengen van de kredietgever bij ter post aangetekende brief te
richten aan het adres van de kredietgever of via een door partijen andere
aanvaarde drager.

Ingeval de lening aangegaan werd voor beroepsdoeleinden (en derhalve niet
valt onder de wet van 12.6.91 op het consumentenkrediet) kan de
kredietgever de betaling van het resterende saldo eisen indien de aflossingen
niet op hun vervaldag voldaan werden, zonder dat hiertoe een
ingebrekestelling vereist is.

Bij uitoefening van zijn herroepingsrecht, geeft de consument in geval van
een verkoop op afbetaling, een financieringshuur of een kredietopening
waarbij krachtens deze overeenkomst lichamelijke roerende goederen
ter beschikking worden gesteld van de consument, na het versturen van
de kennisgeving onmiddellijk de ontvangen goederen terug en betaalt hij aan
de kredietgever de voor de kredietopnemingsperiode verschuldigde rente.

Ingeval de lening valt onder de wet van 12.6.1991 op het consumentenkrediet
kan de kredietgever de onmiddellijke betaling van het verschuldigd blijvende
saldo eisen in de twee hiernavolgende gevallen:
•

•

Bij een verkoop op afbetaling ingeval van vervreemding van het
gefinancierde voorwerp aangeduid op de voorzijde of aanwending hiervan
voor andere doeleinden dan die waarvoor het bestemd is;

Voor de overige kredietovereenkomsten, Bij uitoefening van zijn
herroepingsrecht betaalt de consument onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen
na de kennisgeving van de herroeping, het kapitaal en de op dit kapitaal
lopende rente terug. De rente loopt vanaf de datum dat het kapitaal is
opgenomen tot de datum waarop het kapitaal wordt terugbetaald. Zij wordt
berekend tegen de overeengekomen debet rentevoet.

In geval de consument tenminste 2 termijnen of een bedrag gelijk aan 20
% van de totale terug te betalen som niet heeft betaald en hij één maand
na het ter post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling
zijn verplichtingen niet is nagekomen.

De herroeping van de kredietovereenkomst brengt van rechtswege de
ontbinding van de aangehechte overeenkomsten met zich mee.

De vervallenverklaring van de termijn brengt de volgende verplichtingen mee
voor zowel de consumenten als voor de zekerheidsstellers (geïnformeerd
conform art. 35 van de wet van 12 juni 1991 en onverminderd de toepassing
van art. 34 en 36 van die wet):
a)

terugbetaling van het verschuldigd blijvende saldo;

b)

betaling van de totale vervallen en niet-betaalde kosten van het
krediet;

c)

betaling
van
nalatigheidsinterest.
Het
tarief
van
de
nalatigheidsinterest is gelijk aan de overeengekomen debetrentevoet
vermeerderd met een coëfficiënt van 10%, met een minimum dat
overeenstemt met de wettelijke intrestvoet. Indien de laatste
toegepaste debetrentevoet 0% bedraagt, is het tarief van de
nalatigheidsintrestvoet de wettelijke intrestvoet;

de dag van de ondertekening van de kredietovereenkomst;
de dag waarop de consument de contractuele voorwaarden en de
informatie, zoals voorgeschreven door de wet, ontvangt als die dag later
valt dan de ondertekening van de overeenkomst

§2 Vervroegde aflossing
Voor zover dat deze overeenkomst onder de wet op het consumentenkrediet
valt, heeft de consument te allen tijde het recht om geheel of gedeeltelijk het
verschuldigd kapitaalsaldo vervroegd terug te betalen. In dat geval heeft hij
recht op een verlaging van de totale kosten van het krediet die
vereenstemmen met de interesten en de kosten verschuldigd voor de
resterende duur van de overeenkomst. Hij brengt de kredietgever ten minste
tien dagen voor de terugbetaling bij ter post aangetekende brief van zijn
voornemen op de hoogte.
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De kredietgever heeft in geval van vervroegde aflossing recht op volgende
vergoeding:

§7 overeenkomstig art. 13 van de wet van 8 december 92 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.

•

1% van het bedrag in kapitaal dat vervroegd werd afgelost (indien de
termijn tussen de vervroegde aflossing en de eindvervaldag van de lening
meer dan 1 jaar bedraagt.

§8 De consumenten en de zekerheidsstellers verklaren op de hoogte te zijn
van het feit dat hun gegevens verwerkt worden zoals bepaald in artikel 5,
paragraaf 5.

•

0.5% van het bedrag in kapitaal dat vervroegd werd afgelost (indien de
termijn tussen de vervroegde aflossing en de eindvervaldag van de lening
niet meer dan 1 jaar bedraagt.

De gegevens zullen niet aan derden meegedeeld worden behoudens in de
volgende gevallen:

Evenwel mag deze vergoeding niet hoger zijn dan het rentebedrag dat de
consument zou hebben betaald gedurende de termijn tussen de vervroegde
aflossing en de overeengekomen datum waarop de kredietovereenkomst
eindigt.
§3 Voor zover dat de kredietovereenkomst onder de wet op het
consumentenkrediet valt, maakt zij het voorwerp uit van registratie in de
Centrale voor Kredieten aan Particulieren, overeenkomstig artikel 3 § 1, 1° of
2° van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de ‘Centrale voor Kredieten
aan Particulieren’ (CKP). Deze registratie heeft tot doel de overmatige
schuldenlast van de consument te bestrijden door het verstrekken van
inlichtingen over lopende kredieten aan kredietgevers.

•

op verzoek van de consumenten en/of ondertekenaars zelf, aan de door
hen aangeduide derde(n);

•

indien noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke of reglementaire
verplichting of omwille van een wettig belang;

•

de ontvangers zijn interveniënten handelend voor rekening van de
kredietgever in de hoedanigheid van aangestelde, lasthebber, agent,
onderaannemer, dienstverlener of enige andere hoedanigheid;

•

de ontvangers zijn vennootschappen, verenigingen of andere organisaties
behorende tot de groep BNP PARIBAS.

Mits het nemen van de gepaste waarborgen kan de kredietgever de gegevens
buiten de Europese Unie doorgeven, in landen die al dan niet een adequaat
beschermingsniveau bieden.

De gegevens medegedeeld bij het registreren van een kredietovereenkomst
worden in de Centrale bewaard tot drie maanden en acht werkdagen na de
datum van het einde van de kredietovereenkomst of tot op de datum waarop
de kredietgever aan de Centrale de vervroegde terugbetaling van de
kredietovereenkomst heeft medegedeeld.

Hun gegevens kunnen worden verzameld bij hunzelf of bij gemachtigde
derden via om het even welek registratiemethode, manueel of
geautomatiseerd, geschreven, telefonisch, televisueel, cybernautisch,
electronisch of beroep doend op enige andere technologie.

De consument heeft het recht om kennis te nemen van de hem betreffende
gegevens mits hij bij zijn aanvraag een duidelijk leesbare fotokopie recto-verso
van zijn identiteitsdocument (art.17 van de wet op het Consumentenkrediet)
voegt. Deze aanvraag kan slechts schriftelijk gebeuren en geenszins
telefonisch. Hij heeft eveneens het recht om verkeerde op zijn naam
geregistreerde gegevens recht te laten zetten of te laten verwijderen op
voorwaarde dat hij bij zijn aanvraag elk document voegt dat de gegrondheid
ervan rechtvaardigt.

Zo de verwerking gebeurt voor direct marketingdoeleinden, hebben de
consumenten en de zekerheidsstellers het recht zich te verzetten en dit
volgens de bepaling, opgenomen in artikel 5, paragraaf 5.

Het recht op toegang, op rechtzetting of op verwijdering van verkeerde
gegevens wordt ofwel persoonlijk uitgeoefend, ofwel door een advocaat, een
ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk mandataris, in het raam van de
uitvoering van de kredietovereenkomst.

ARTIKEL 8
OVERDRACHT
SCHULDVORDERINGEN

§9 De kredietgever behoudt zich het recht voor zijn rechten geheel of
gedeeltelijk over te dragen of een derde geheel of gedeeltelijk in de plaats te
stellen van genoemde rechten zonder afbreuk te doen aan de artikelen 25 tot
27 van de wet op het Consumentenkrediet.
LOON

EN

PAND

Tot waarborg van hun verplichtingen geven
de consumenten en de
zekerheidsstellers in pand hun huidige en toekomstige schuldvorderingen op
derden af, met name hun vorderingen op huurders, hun tegoeden bij financiële
instellingen, hun commissies, hun vorderingen op notarissen, deurwaarders,
advokaten
en
schuldbemiddelaars,
hun
vorderingen
op
verzekeringsmaatschappijen, hun vorderingen - andere dan lonen - wegens
verrichte prestaties (fakturen of ereloonstaten). De afstand van het
overdraagbare en beslagbare gedeelte van hun vergoedingen en van de
uitkeringen, bepaald door artikelen 1409 en 1410 van het Gerechtelijk
Wetboek wordt, zoals de wet bepaalt, bij afzonderlijke akte gedaan.

De inlichtingen opgevraagd aan de Centrale zullen niet worden gebruikt voor
commerciële prospectiedoeleinden.
§4 De kredietgever zal binnen de wettelijke vormen en tijdslimieten de
wanbetalingen mededelen aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren
van de Nationale Bank van België, conform art. 5 §1, 1° van het Koninglijk
Besluit van 07/07/2002 en dit voor zover dat de kredietovereenkomst
onder de wet op het consumentenkrediet valt. Zo niet zullen de
wanbetalingen aan het bestand van de nietgereglementeerde registraties
(ENR-bestand) van de Nationale Bank van België meegedeeld worden. De
consument die in toepassing van art. 70 § 2 van de wet van 12.6.91 dat
bestand wil raadplegen, dient zich te gedragen naar art. 7 van het K.B. van
20.11.91 betreffende de verwerking van persoonsgegevens inzake
consumentenkrediet.

ARTIKEL 9 ADRESWIJZIGINGEN EN WIJZE VAN KENNISGEVING
De kredietgever kiest woonplaats op haar maatschappelijke zetel, de
kredietnemers en desgevallend de zekerheidsstellers kiezen woonplaats op
hel huidig adres van hun woonplaats of in voorkomend geval, op de nieuwe
woonplaats die als zodanig schriftelijk of via een aanvaarde drager, aan de
Bank ter kennis werd gesteld. De kredietnemers en desgevallend de
zekerheidsstellers verbinden zich er toe, de kredietgever onmiddellijk up eigen
initiatief van hun adreswijziging in kennis te stellen. Bovendien machtigen ze
de kredietgever ertoe, in hun naam en voor hun rekening bij de bevoegde
Administratie desgevallend een aanvraag tot adresopzoeking in te dienen die
op hen betrekking heeft en een uittreksel uit de bevolkingsregisters en/of de
registers van de buitenlanders te verkrijgen.

§5 De consumenten en de zekerheidsstellers verklaren dat ze op de hoogte
zijn van de registratie van persoonlijke gegevens in het bestand van de
kredietgever (waarvan de Verantwoordelijke voor de Verwerking zich bevindt
op de Administratieve Zetel: Ravensteinstraat 60 Bus 15, B-1000 BRUSSEL)
met het oog op de uitvoering van de contractuele relatie en de informatie van
de klant inzake de kredietproducten van de kredietgever, de financiële
producten van BNP Paribas Fortis NV, de verzekeringsproducten, en dit via
interne verwerking door de kredietgever. Zij hebben de mogelijkheid om
aanvullende inlichtingen te bekomen bij het openbaar register van de
commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art. 18 van
de wet van 8.12.92) en hebben het recht van toegang tot die gegevens,
alsmede het recht om de verbetering ervan aan te vragen volgens de
procedure voorzien in art. 10 van de wet van 8.12.92. Zij hebben tenslotte het
recht te verbieden dat gebruik wordt gemaakt van persoonlijke gegevens voor
doeleinden van commerciele prospectie. Daartoe moeten de consumenten
een aangetekend schrijven, vergezeld van een kopie van de beide zijden van
hun identiteitskaart, richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking,
ALPHA CREDIT n.v., Ravensteinstraat 60 Bus 15, B-1000 BRUSSEL.

Kennisgevingen tussen een partij en of een zekerheidssteller kunnen
gebeuren door middel van de aangetekende brief of een door partijen
aanvaarde drager.
Een aanvaarde drager is ieder hulpmiddel dat de belanghebbende partij
(kredietgever, consument, zekerheidssteller) in staat stelt om persoonlijk aan
hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie
gemakkelijke toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een
periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en
die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt.

§6 De consumenten en zekerheidsstellers verklaren eveneens op de hoogte
gebracht te zijn van het adres van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer (Hoogstraat 139, B-1000 BRUSSEL). Deze
commissie is bevoegd om de uitoefening te waarborgen van het recht van
toegang en op verbetering der betrokken personen
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ARTIKEL 10

AANTAL EXEMPLAREN

ARTIKEL 14

•

Een exemplaar bestemd voor de kredietgever, na ondertekening door de
consumenten en eventuele zekerheidsstellers;

•

Een exemplaar bestemd voor de kredietbemiddelaar indien deze optreedt
in het contract;

•

Een exemplaar bestemd voor de consument;

•

In voorkomend geval,
zekerheidssteller.

ARTIKEL 11

een

bijkomend

ARTIKEL 15
exemplaar

voor

iedere

Onverminderd het verhaal in rechte kunnen eventuele klachten schriftelijk
worden gezonden naar

De kredietbemiddelaar, die tevens verkoper is en die betaald wordt door de
kredietgever in plaats en voor de rekening van de consumenten, subrogeert
de kredietgever in al zijn rechten en voorrechten van onbetaalde verkoper op
het ogenblik dat hij betaling ontvangt.

ALPHA CREDIT n.v.
Dienst Kwaliteit
Ravensteinstraat 60 Bus 15, B-1000 BRUSSEL

b) De kredietbemiddelaar bevestigt de authenticiteit der handtekeningen op
alle documenten (contract, loonafstand, leveringsverklaring en mandaat) en
staat in voor de identiteit der ondertekenaars.

Indien de door ALPHA CREDIT n.v. voorgestelde oplossing de consument
geen voldoening schenkt, kan hij het geschil voorleggen aan de
•

Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen
Belliardstraat 15-17, bus 8
B-1040 BRUSSEL
Fax: +32 (0)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
E-mail : eco.inspec.fo@economie.fgov.be

VERANTWOORDELIJKHEID IN GEVAL VAN LENING OP
AFBETALING

De kredietgever is geen partij bij een eventuele verkoopstransactie. Er bestaat
evenmin enige exclusiviteitsovereenkomst tussen de kredietbemiddelaar en
de kredietgever. De verbintenissen van de consumenten en zekerheidsstellers
ten aanzien van de kredietgever kunnen derhalve, onverminderd de
toepassing van artikel 24 van de wet van 12.6.91, nooit betwist of geschorst
worden ingevolge betwistingen die zouden kunnen rijzen tussen consumenten
die een leveringsbewijs ondertekend hebben overeenkomstig art. 19, 2e en 3e
lid van de wet van 12.6.91, en kredietbemiddelaar inzake levering, prijs,
waarborgen, kwaliteit, dienst na verkoop, of enig andere reden. Zij alleen
dragen het risico van de zaak.
ARTIKEL 13

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkoop die het voorwerp uitmaakt van het krediet is afgesloten onder
opschortende voorwaarde van de overdracht van eigendom tot de volledige
terugbetaling van alle sommen verschuldigd ingevolge onderhavige
overeenkomst en dit binnen de perken voorzien door art. 33 bis van de wet
van 12.6.91, en zonder dat de terugname van het goed mag leiden tot een
ongerechtvaardigde verrijking. De overdracht van de risico's, ook toevallige,
ingevolge heirkracht of het feit van derden zal gebeuren vanaf de levering van
het op afbetaling gekochte goed aan de consument ; hij zal eveneens alle
belastingen, taksen of andere lasten met betrekking tot het goed dragen.
Dientengevolge verbinden de ondertekenaars zich het voorwerp niet te
verkopen, noch te verhuren, noch in pand te geven of erover te beschikken,
gratis of ten bezwarende titel, noch het te gebruiken op een wijze die strijdig is
met de aard ervan en dit op straffe van de sancties voorzien in punt 3 van
deze algemene voorwaarden en dit onverminderd de toepassing van artikel
491 van het strafwetboek dat bedingt : "Hij die ten nadele van een ander
goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het
even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of
teweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te
geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk
verduistert of verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 5
jaar en met geldboete van 26 EUR tot 500 EUR. De schuldige kan bovendien
worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33".
Ingeval van beslag of van dwangbevel door derden aan de consument,
verbindt deze er zich toe de beslaglegger op de hoogte te brengen van
onderhavig contract en de kredietgever te verwittigen.

K03700N – 25/08/2014

BUITENGERECHTELIJKE KLACHTEN EN
BEROEPSPROCEDURES

Indien de consument niet tevreden is over de diensten van ALPHA CREDIT
n.v., kan hij dat melden door te bellen naar onze Klantendienst op het nummer
078/15.05.02.

VERKLARING VAN DE KREDIETBEMIDDELAAR

a) Subrogatie.

ARTIKEL 12

TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID

De kredietgever en de kredietagent zijn onderworpen een het toezicht van
FOD Economie Algemene Directie van de Regularisering en de Organisatie
van de Markt, dienst Kredieten en schuldenlast, North Gate III, Koning Albert
II-laan, 16 B-1000 BRUSSEL.
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