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Demetris nv, P. Bayensstraat 51, 1702 Groot-Bijgaarden, RPR Brussel - BTW BE0452.211.723 - FSMA nr. 16507A-cB.
Demetris nv is verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv. Demetris nv is exclusief bankagent van BNP Paribas Fortis nv.
Demetris nv distribueert als bemiddelaar in hypothecair krediet (verbonden agent) de hypothecaire kredieten van BNP Paribas Fortis nv,
onder voorbehoud van aanvaarding door de kredietgever.
Kredietgever: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel - BTW BE0403.199.702.

De wijzigingen t.o.v de vorige versie staan telkens aangeduid in het rood.

De kredietverbintenissen worden enkel geformuleerd in de documenten die gepaard gaan met het indienen van
een kredietaanvraag: aanbod, contract, algemene voorwaarden, …

Om alle misverstanden te vermijden: deze richtlijnen hebben enkel een informatief karakter en impliceren geen
enkele verplichting tot toekenning van een krediet. Zij kunnen op elk moment worden aangepast.

De syllabus beschrijft een aantal essentiële richtlijnen die de makelaar moet toelaten om bij Demetris op een
correcte manier een kredietdossier in te dienen.
Deze richtlijnen dienen enkel als commerciële ondersteuning voor de makelaar.

Inleiding

Syllabus Het Soepel Woonkrediet van BNP Paribas Fortis via Demetris
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Syllabus versie 1/04/2018

Versie 2017/07 – 6/11/2017
• ‘Deel VI. Kredietafhandeling’ werd herwerkt: blz. 57-63:
• bezorgen van de originele ondertekende kredietaanvraag
• Verduidelijkingen m.b.t. de noodzakelijke documenten bij herfinancieringen en nieuwbouw of verbouwingen
• Demetris komt niet meer tussen voor de invoer/opmaak van verzekeringspolissen van het bankkanaal van AG Insurance
• Overzicht wijzigingen m.b.t. het aanbod sedert 1/07/2017

Versie 2018/01 – 1/01/2018
• De ‘notariskosten’, noch het voorschot mogen gefinancierd worden door een krediet van een andere bank of een andere kredietinstelling.
De ‘notariskosten’ mogen gefinancierd worden in een nieuwe kredietopening van BNP P F indien aankoop in lage quotiteit: blz. 37
• Hypothecair mandaat: indien hoge quotiteit (> 80%), dan enkel mogelijk indien tarief SILVER: blz. 66

Versie 2018/02 – 1/03/2018
• Opbrengstpanden: versoepeling voorwaarden: blz. 13, 41 en 49
• Het aanbod wordt tegelijkertijd naar de makelaar en de notaris verstuurd: blz. 63
• Ecovoordelen: voor nieuwbouw en voor aankoop + verbouwingen, niet meer voor uitsluitend verbouwingen: blz. 74

Versie 2018/03 – 1/04/2018
• Nieuwe tarieftabel ‘Lage quotiteit (≤ 80%) met maximale Extra Korting van 0,15%’: blz. 32-35
• Kredietafhandeling: de ‘Overdracht van loon en inpandgeving van schuldvorderingen’: blz. 63

Overzicht met de wijzigingen van de meest recente syllabus versies

Syllabus Het Soepel Woonkrediet van BNP Paribas Fortis via Demetris
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enkel toegestaan in combinatie met een aanvraag van een woonkrediet

• Overbruggingskrediet:

voornamelijk aflossingskredieten

• Woonkrediet:

eventueel in combinatie met een overbruggingskrediet.

Demetris verkoopt woonkredieten van BNP Paribas Fortis nv,

I. Productaanbod Demetris

6

of de terugbetaling van schulden die met hetzelfde doel zijn aangegaan

•

het krediet heeft een onroerend doel

het krediet is hoofdzakelijk bestemd voor privédoeleinden

het krediet is gewaarborgd door een hypotheek (of hypothecair mandaat) op een onroerend goed in België

•

•

•

Syllabus versie 1/04/2018

• Wettelijk geregeld in het Wetboek van economisch recht (WER) in Boek VII, Titel 4, hoofdstuk 2.

enkel voor natuurlijke personen met verblijfplaats in België

•

• Eigenschappen:

de verwerving of het behoud van onroerende zakelijke rechten

•

• Een hypothecair krediet is een krediet op lange termijn met hypothecaire waarborg (hypotheek of hypothecair
mandaat) ter financiering van:

Definitie ‘hypothecair krediet’

II. Algemeenheden woonkredieten

7

die handelingsbekwaam zijn
over voldoende inkomsten beschikken
hoofdzakelijk bestemd voor privédoeleinden
(afwijking: gemengd doel = zie verder)
en die hun inkomen in euro ontvangen

•
•
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Kredieten aan vennootschappen zijn dus uitgesloten
Voor natuurlijke personen die in het buitenland verblijven kan een afwijking gevraagd worden voor zover een pand in België
als waarborg kan aangeboden worden

• Opmerkingen:

•

•
•
•

• Enkel voor natuurlijke personen met verblijfplaats in België:

Doelgroep

II. Algemeenheden woonkredieten

8

Financiering van successie- en schenkingsrechten die verschuldigd zijn op onroerende goederen

Zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, blote eigendom, opstal en erfpacht

•

•
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Overname van bestaande hyp. kredieten en consumentenkredieten met onroerend doel (altijd op voorwaarde van
aanvaarding door BNP P F)

• Uitsluitend met een hypotheek op een onroerend goed in België

• Uitsluitend aankoop van een 2de verblijf (woning of appartement)

Aankoop buitenland: Nederland, GH-Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Spanje of Italië

• Bouwgrond, woning of appartement (ook 2de woning)

Aankoop, bouw en verbouwingen in België:

•

•

•

• Onroerend doel:
verwerven of behouden van een onroerend goed voor privédoeleinden:

Onroerend doel

II. Algemeenheden woonkredieten
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Afwijking o.a. indien:

•
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• en mits het als waarborg gegeven onroerend goed bij het verlijden van de akte niet de gezinswoning is

• de kredietnemers gehuwd zijn onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen

In principe moeten zij beiden optreden als schuldenaar-begunstigde

•

• Gehuwde kredietnemers

• BNP Paribas Fortis heeft beslist om geen hoofdelijke borgen meer toe te staan.

• De schuldenaar-begunstigde moet verplicht (mede-) eigenaar zijn of worden van het onroerend goed.

• De kredietnemers treden op in de hoedanigheid van schuldenaar-begunstigde

Kredietnemers - hoedanigheid

II. Algemeenheden woonkredieten
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Afwijking mogelijk zoals bij gehuwden onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen (zolang het niet de
gezinswoning betreft)

•

•
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De schuldenaar-begunstigde moet verplicht (mede-) eigenaar zijn of worden van het onroerend goed

• Feitelijk samenwonenden of niet-samenwonenden

Beide personen dienen als schuldenaar-begunstigde op te treden

•

• Wettelijke samenwonenden

Kredietnemers - hoedanigheid

II. Algemeenheden woonkredieten
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De KO heeft een onbepaalde duur en minstens één of meerdere voorschotten
Authentieke kredietakte: via notaris met vestiging hypotheek
Onderhandse kredietakte: meestal met vestiging van een hypothecair mandaat via notaris

•
•
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Aflossingskrediet (= meest populaire vorm) – zie hoofstuk III. hierna
Bulletkrediet of krediet op vaste termijn (tarief beschikbaar op website)
• Kapitaal is betaalbaar op eindvervaldag door één enkele storting
• De middelen waarmee terugbetaald zal worden, moeten bij de toekenning van het krediet al gekend zijn:
groepsverzekering (verworven reserve), spaar- en termijnrekeningen (waardering 100%), kasbons BNP P F (waardering 100%
(andere banken 80%)), staatsobligaties met AAA/AA rating (waardering 80%), andere financiële producten geval per geval te
bekijken
• Voorwaarden:
• quotiteit: max. 70% van venale waarde (60% in geval van een opbrengstpand)
• overlijdensverzekering verplicht
• beperkte duur: ± 10 jaar
• formules: 1/1 , 5/5 , 10/5 en 10 jaar vast

• Soorten woonkredieten

•
•
•

• Kredietvorm: heropneembare kredietopening (KO)

Kredietvorm - soorten

II. Algemeenheden woonkredieten
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Gelijke mensualiteiten
Vaste kapitaalaflossingen

Formules met variabele rentevoet: minimaal 13 maanden en maximaal 25 jaar
De looptijd bedraagt max. 25 jaar in geval van financiering van een woning bestemd voor eigen privé gebruik met een
waarde > 750.000 €.
De max. looptijd voor een opbrengstpand bedraagt 20 jaar.
Merk op: het woonkrediet moet minstens een looptijd van 10 jaar hebben, mét hypotheek, om te kunnen genieten van de
voordelen van fiscale aftrek

•
•

Vaste rentevoet (vanaf 10 jaar vast)
Variabele rentevoet (o.a. accordeonformules)
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• Opnameperiode: 3 jaar
• Vrijstelling kapitaalaflossingen: max. 36 maand (de periode van vrijstelling van aflossing zit vervat in de maximale looptijd)
• Aangeboden formules:

•

•
•

• Looptijd:

•
•

• 2 Terugbetalingsvormen:

Kenmerken

III. Aflossingskrediet

13

13 jaar vast: looptijd > 10 jaar en ≤ 13 jaar

15 jaar vast: looptijd > 13 jaar en ≤ 15 jaar

18 jaar vast: looptijd > 15 jaar en ≤ 18 jaar

20 jaar vast: looptijd > 18 jaar en ≤ 20 jaar

25 jaar vast: looptijd > 20 jaar en ≤ 25 jaar

30 jaar vast: looptijd > 25 jaar en ≤ 30 jaar

•

•

•

•

•

•
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10 jaar vast: looptijd ≥ 13 maanden en ≤ 10 jaar

•

• 7 mogelijkheden

Formules met vaste rentevoet

III. Aflossingskrediet

14

stijging wettelijk beperkt in beginperiode: max. 1% in het 2de jaar en max. 2% in het 3de jaar

maximum looptijd = 25 jaar

•

•

maximum looptijd = 25 jaar

•

maximum looptijd = 25 jaar

•
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rentevoet vast voor 10 jaar, herziening op dat ogenblik, en nadien om de 5 jaar

•

• 10/5 +2/-5 Index E

5-jaarlijkse rentevoetherziening

•

• 5/5 +4/-4 Index E

jaarlijkse rentevoetherziening

•

• 1/1 +3/-3 Index A

Formules met variabele rentevoet

III. Aflossingskrediet
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jaarlijkse rentevoetherziening

mensualiteit blijft echter vast voor de ganse looptijd

initiële looptijd = 15 jaar

bij rentestijging: mensualiteit blijft gelijk maar looptijd wordt verlengd met max. 3 jaar (maximum looptijd = 18 jaar)

bij rentedaling: mensualiteit blijft gelijk maar looptijd wordt verkort (onbeperkt)

enkel mogelijk in systeem van ‘gelijke mensualiteiten’

•

•

•

•

•

•

1/1 +3/-3 Index A – Vaste mensualiteiten

•

bij rentestijging: mensualiteit blijft gelijk maar looptijd wordt verlengd met max. 5 jaar (maximum looptijd = 25 jaar)

bij rentedaling: mensualiteit blijft gelijk maar looptijd wordt verkort (onbeperkt)

enkel mogelijk in systeem van ‘gelijke mensualiteiten’

•

•

•

•
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mensualiteit blijft echter vast voor de ganse looptijd

initiële looptijd = 20 jaar

•

jaarlijkse rentevoetherziening

•

1/1 +3/-3 Index A – Vaste mensualiteiten

• Accordeonformule 20-25

•

• Accordeonformule 15-18

Formules met variabele rentevoet en vaste mensualiteiten

III. Aflossingskrediet

16

•

1/1
•
•
•
•
•
•
•
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+3/-3 Index A – Vaste mensualiteiten
jaarlijkse rentevoetherziening
mensualiteit blijft echter vast voor de ganse looptijd
initiële looptijd = 25 jaar
bij rentestijging: mensualiteit blijft gelijk maar looptijd wordt verlengd met max. 5 jaar (maximum looptijd = 30 jaar)
bij rentedaling: mensualiteit blijft gelijk maar looptijd wordt verkort (onbeperkt)
enkel mogelijk in systeem van ‘gelijke mensualiteiten’
Doelpubliek: jongeren

• Accordeonformule 25-30

Formules met variabele rentevoet en vaste mensualiteiten

III. Aflossingskrediet
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met variabele duur, maar indien de maximale verlenging wordt bereikt, stijgt ook de mensualiteit

• Andere kredietverstrekkers beschikken eveneens over accordeonformules, gebaseerd op de formule 1/1 +3/-3

een lagere rentevoet toegepast; de klanten genieten dus op dat ogenblik van een ‘intrestgeschenk’

Als de stijging van de rentevoet zo fors is dat de looptijd van het krediet de max. duur zou overschrijden, wordt

nooit zal stijgen.

• BNP Paribas Fortis garandeert als enige kredietverstrekker aan haar klanten dat hun mensualiteit

Accordeonformules: voordelen t.o.v. de concurrentie

III. Aflossingskrediet
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• Schattingskosten: zie hoofdstuk ‘Schattingen - Waardebepaling’

* De te gebruiken zichtrekening is BE04 0010 2584 6031

* Indien de klanten geen actieve zichtrekening bij BNP P F hebben, is het aangewezen om de klanten een provisie te vragen en deze
te storten op de rekening van Demetris met als mededeling ‘naam van de klanten’.

19

• Nieuwe kredietaanvraag of de herfinanciering van een bestaand woonkrediet van een andere kredietverstrekker dan BNP
Paribas Fortis) = 500 euro (vanaf 1/09/2016)
• Interne herfinanciering (bestaand woonkrediet van BNP Paribas Fortis) = 250 euro (vanaf 1/04/2017)
• Interne herfinanciering + heropname bestaande kredietopening = 500 euro (vanaf 1/04/2017)
• Interne herfinanciering + nieuwe kredietopening = 750 euro (vanaf 1/04/2017)
• Overbruggingskrediet = 300 euro (vanaf 1/04/2017)
Bij wijzigingen van het contract tijdens de looptijd:
• zie punt 4.3 van het tarievenblad (deel 2 prospectus) en op blz. 81van deze syllabus

Verschuldigd na de ondertekening van het aanbod:

* Indien de klanten een bestaande actieve zichtrekening hebben bij BNP P F, zal Demetris zelf instaan voor inning van de kosten.

•

•

• Dossierkosten

Kosten

III. Aflossingskrediet

Verlengen van de periode van uitstel van kapitaaldelgingen = 250 euro (1/04/2017)

Tenlasteneming:
verrichting waarbij de aanvrager alle verbintenissen, solidair met anderen afgesloten, op zich neemt (bij echtscheiding of uit
elkaar gaan van samenwonenden) = 250 euro (1/04/2017)

Toevoeging van een kredietnemer (gemeenmaking) = 250 euro (1/04/2017)

Hypotheekoverdracht = 250 euro (1/04/2017)

Totale of gedeeltelijke opheffing van hypotheek (handlichting) = 250 euro (1/04/2017)

Hernieuwing hypotheekinschrijving = 250 euro (1/04/2017)

•

•

•

•

•

•
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Belangrijke wijziging van het contract:
verlenging, inkorting van de looptijd, opschorting van kapitaalsaflossing (2 x 6 maanden), wijziging van terugbetalingswijze,
optionele variabiliteit naar aanleiding van de rentevoetherziening: zie blz. 81 (1/04/2017)

•

• Mogelijke andere dossierkosten tijdens de looptijd van het krediet:

Kosten

III. Aflossingskrediet
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Voor de eerste maal op het einde van de termijn van 12 maanden (te rekenen vanaf de ingangsdatum van de voorschotovereenkomst)

Op het einde van elke maand, berekend tegen een maandelijkse rentevoet van 0,15%

•

•

Bedrag: 3 maanden intrest berekend op het bedrag dat vervroegd terugbetaald wordt

Opmerking: niet verschuldigd bij overlijden indien de terugbetaling gebeurt als gevolg van de vereffening van het
gekoppeld levensverzekeringscontract

•

•
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Vergoeding verschuldigd bij gedeeltelijke of gehele vervroegde terugbetaling

•

• Wederbeleggingsvergoeding

→ Uitzondering: geen aanrekening in het kader van de ecovoordelen (cfr. Soepel Woonkrediet, laatste hoofdstuk)

→ Komt dus enkel voor bij bouw en verbouwing (krediet wordt vrijgegeven in schijven)

Enkel van toepassing op het niet opgenomen kredietbedrag

•

• Reserveringsprovisie

Kosten

III. Aflossingskrediet
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•

•
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Bij akte: vereiste bouwvergunning is niet aanwezig:
de akte kan verleden worden indien het betreffende voorschot een periode van uitstel van kapitaalaflossing van minimaal
12 maand voorziet (met een maximum van 36 maand).
Er worden geen gelden vrijgegeven zolang de bouwvergunning niet is voorgelegd.

(*) vooraleer verdere geldopnames aan te vragen, dienen uw klanten bewijsfacturen te bezorgen ten bedrage van minstens
het vrijgegeven bedrag bij akte. Bij gebrek zal Demetris dit bedrag in mindering brengen van de eerste aanvragen tot
terugbetaling van door uw klanten reeds betaalde facturen.

maximum van 36 maanden)

Bij akte: de bouwvergunning is aanwezig of er is geen bouwvergunning vereist:
minstens 5% (*) dient te worden vrijgegeven (behalve indien uitstel van kapitaalaflossing van minimaal 12 maanden voorzien is, met een

• Bouw en verbouwing: in schijven volgens de vordering der werken

Voorbeeld: indien een voorschot op de 10de van de maand wordt ondertekend, dan zullen de klanten intresten moeten betalen
vanaf de 10de tot de 30ste

De intresten voor de 1ste periode worden pro rata temporis berekend: alle maanden tellen 30 dagen

• Aankoop: het totaal kredietbedrag wordt opgenomen de dag van de akte

Geldvrijgave

III. Aflossingskrediet
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Geldvrijgave

III. Aflossingskrediet

Syllabus versie 1/04/2018
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Geldvrijgave

III. Aflossingskrediet

Syllabus versie 1/04/2018
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Er is geen verlenging meer mogelijk.

Syllabus versie 1/04/2018

• De periode van opneming van fondsen bedraagt max. 3 jaar.

Geldvrijgave: bouw en verbouwing

III. Aflossingskrediet
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De geldvrijgave gebeurt in functie van het bij Demetris ingediende investeringsplan op basis van plannen, bestek en
kostenraming

Elke geldopneming dient te gebeuren op voorlegging van facturen

Elke wijziging van het investeringsplan:

•

•

•
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• na goedkeuring van het krediet
→ dient opnieuw ter goedkeuring voorgelegd te worden aan Demetris die eventueel het akkoord van
BNP Paribas Fortis zal vragen
• na het verlijden van de akte
→ dient voorgelegd te worden aan Demetris (met mogelijke impact op het fiscaal attest)

De geldopnemingen gebeuren naargelang de vordering van de werken en nadat eerst het eigen kapitaal geïnvesteerd werd

•

• Algemene principes:

Geldvrijgave: bouw en verbouwing

III. Aflossingskrediet
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Grotere verbouwingen: de bovenstaande tabel is van toepassing.
Andere verbouwingen: - naarmate de vordering van de werken
- op basis van het ingediende financieel plan, met facturen

VRIJGEVEN VAN FONDSEN BIJ VERBOUWINGEN

MAX % TIJDSTIP VAN DE VRIJGAVE VAN HET KREDIETBEDRAG
20% Na de helft van de ruwbouw
40% Na de afwerking van de ruwbouw (vóór de plaatsing van het dak)
50% Na de plaatsing van het dak
60% Na de plaatsing van de leidingen en het buitenschrijnwerk
70% Na de afwerking van de plafonds
80% Na de plaatsing van de vloerbekleding
90% Na de plaatsing van de sanitaire installaties
100% Na de plaatsing van het binnenschrijnwerk
Desgevallend kan Demetris en/of BNP Paribas Fortis - op kosten van de kredietnemers - op elk moment een
schatting (door BNP Paribas Real Estate) eisen voor de vaststelling van de voltooiing van de werken.

TABEL VAN DE MAXIMALE WAARDEN VOOR HET VRIJGEVEN VAN FONDSEN BIJ NIEUWBOUW

Geldvrijgave: bouw en verbouwing

III. Aflossingskrediet
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Voorbeeld: akte verleden op 30/9 → 1ste vervaldag = 1/10
1ste mensualiteit = 1 dag intrest + de kapitaaldelging (tenzij uitstel van kapitaaldelgingen voorzien werd)

•

•
•
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hetzij via een rekening bij BNP Paribas Fortis (cfr. conditionele kortingen)
hetzij via een rekening bij een andere bank (via domiciliëring)

• Terugbetaling:

Opmerking: indien de akte verleden wordt op de 30ste (31ste) van de maand: 1ste vervaldag is dan reeds de dag nadien

•

• Datum 1ste betaling = de 1ste van de maand volgend op deze waarin de akte verleden wordt

• Ingangsdatum van het krediet = de 1ste van de maand waarin de akte wordt verleden

Terugbetaling van het krediet

III. Aflossingskrediet
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via

via

via

•

•

•

simulaties maken;

onder

uw ingediende kredietaanvragen opvolgen.

een kredietaanvraag opmaken, beheren en doorsturen naar Demetris;

onder

onze tarieven consulteren;

Syllabus versie 1/04/2018

simulaties maken, die u kunt bewaren en/of naar uw klanten sturen

Via onze App MyDemetris mobile kunt u snel,eenvoudig en waar u ook bent, gepersonaliseerde

via

•

• Op www.demetris.be kunt u (login vereist):

Tarieven: simulaties

III. Aflossingskrediet
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t.e.m. maandagmiddag kunt u kredietaanvragen invoeren aan het tarief van de voorbije week.

•

•
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Dan wordt de kredietaanvraag ‘zonder gevolg’ geplaatst, ongeacht of het aanbod door de klanten werd ondertekend of niet.
Er dient een nieuwe kredietaanvraag te worden ingevoerd aan het tarief van toepassing op dat moment.

Wat indien de akte niet verleden is binnen de 4 maand?

• Vanaf de datum van registratie bij Demetris: 4 maanden om de akte te verlijden

vanaf de publicatie (vrijdagmiddag) van het weektarief voor de volgende week, heeft u de mogelijkheid om uw
kredietaanvragen in te voeren aan het tarief dat van toepassing wordt vanaf de maandag daaropvolgend.
U hoeft dus niet te wachten tot maandag om de kredietaanvraag aan dit tarief in te voeren.

•

Soepelheid keuze weektarief vanaf vrijdagmiddag tot maandagmiddag:

De nieuwe tarieftabellen worden omstreeks vrijdagmiddag gepubliceerd op www.demetris.be

• Demetris werkt met weektarieven.

Tarieven: geldigheid

III. Aflossingskrediet
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Tariefschema (7/11/2016)

III. Aflossingskrediet
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(1)

•
•
•

Syllabus versie 1/04/2018

Extra Korting van 0,05% = vermindering van commissieloon met 0,15%
Extra Korting van 0,10% = vermindering van commissieloon met 0,30%
Extra Korting van 0,15% = vermindering van commissieloon met 0,45%

U heeft de mogelijkheid om uw klanten een Extra Korting voor te stellen van 0,05%, 0,10% of 0,15% met vermindering van uw
commissieloon:

1) ‘Lage quotiteit (≤ 80%) met maximale Extra Korting van 0,15%’ (1)
met vermindering van uw commissieloon met 0,45%
2) ‘Lage quotiteit (≤ 80%) zonder Extra Korting’
3) ‘Hoge quotiteit (> 80%) met maximale Extra Korting van 0,15%’ (1)
met vermindering van uw commissieloon met 0,45%
4) ‘Hoge quotiteit (> 80%) zonder Extra Korting’

We stellen op onze website 4 tarieftabellen ter beschikking:

A. Quotiteit

32

• Afficherentevoeten
Het basistarief zoals vermeld op de maandelijkse tarievenkaart (deel 2 van de prospectus), beschikbaar op onze website.
• Het Commercieel tarief wordt bepaald door:

Commercieel tarief (3/04/2018)

III. Aflossingskrediet

MINSTENS voldoen aan één van de hierboven vermelde kwaliteitscriteria
en een looptijd van maximaal 25 jaar hebben

BRONZE
SILVER
GOLD

→ indien de kredietaanvraag voldoet aan slechts 1 kwaliteitscriterium
→ indien de kredietaanvraag voldoet aan 2 kwaliteitscriteria
→ indien de kredietaanvraag voldoet aan alle 3 de kwaliteitscriteria

Syllabus versie 1/04/2018

• Elk kwaliteitscriterium komt overeen met een korting van 0,15%.

•
•
•

• Binnen het PREMIUM tarief zijn er 3 subcategorieën:

•
•

• Om toegang te hebben tot het PREMIUM tarief moet de kredietaanvraag:

PREMIUM tarief

1) quotiteit ≤ 80%
2) minimum restinkomen [Inkomsten - financiële lasten] ≥ 2.000 euro per maand voor een koppel
≥ 1.500 euro per maand voor een alleenstaande
3) verhouding lasten/inkomsten ≤ 40%

B. Drie kwaliteitscriteria:

Binnen elk van de 4 tarieftabellen wordt het tarief bepaald door 3 kwaliteitscriteria en 3 conditionele kortingen:

Commercieel tarief (3/04/2018)

III. Aflossingskrediet
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of voor woonkredieten met een looptijd > 25 jaar (de accordeonformule 25-30 valt buiten deze regel)

•
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de kredietaanvraag aan geen van de drie kwaliteitscriteria voldoet

•

Het CLASSIC tarief is van toepassing indien:

CLASSIC tarief

Commercieel tarief (3/04/2018)

III. Aflossingskrediet
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- 0,15%

3) Onderschrijven van een schuldsaldoverzekering bij AG Insurance of Cardif
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= voor een kredietaanvraag die voldoet aan de 3 kwaliteitscriteria en de 3 conditionele kortingen

Ons beste tarief = Premium GOLD C met maximale Extra Korting van 0,15%

100% op 2 hoofden)

- 0,15%

2) Onderschrijven van een Top Woning verzekering bij AG Insurance

( 100% van het kredietbedrag, Hypo Protect 2Win van Cardif

- 0,15%

Er kunnen 3 conditionele kortingen onderschreven worden:

•

1) Domiciliëren van de inkomsten van de leners op een zichtrekening bij BNP Paribas Fortis

Elke conditionele korting geeft telkens recht op een vermindering van 0,15%.

aantal onderschreven conditionele kortingen.

Binnen de tarieven Classic, Bronze, Silver en Gold wordt het commerciële tarief bepaald in functie van het

•

•

C. Drie conditionele kortingen:

Commercieel tarief (3/04/2018)

III. Aflossingskrediet
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• De kredietbeslissing wordt zeker niet gedragen door de waarde van het pand alleen

criteria

36

de leners moeten over voldoende inkomsten beschikken om alle financiële lasten in normale omstandigheden te kunnen dragen
de leners moeten over voldoende financiële middelen beschikken om het project te realiseren:
eigen middelen + krediet = sluitend financieel plan

• Elke kredietaanvraag wordt aan een volledige analyse onderworpen, op basis van o.a. de hierna beschreven

•
•

• Bij de acceptatie wordt prioritair gekeken naar de solvabiliteit en terugbetalingscapaciteit van de leners:

• De beslissing om een krediet toe te kennen is niet gebaseerd op een automatisch credit scoring model

Algemeen

IV. Acceptatiecriteria

Syllabus versie 1/04/2018
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Belangrijke verduidelijking:
Dit is niet van toepassing op de financiering van opbrengstpanden. De kosten voor de verrichting dienen steeds met eigen middelen van de
lener betaald te worden, en een quotiteit van maximum 80% is van toepassing (zie ook blz.41).

b. Financiering van de kosten van de verrichting in de kredietopening van BNP Paribas Fortis
Voor een aankoop (met of zonder verbouwingswerken) via een nieuwe kredietopening én in lage quotiteit (≤ 80%)
mogen de kosten van de verrichting (‘de notariskosten’) gefinancierd worden in de kredietopening van BNP Paribas Fortis.
→ Deze mogelijkheid zal in de praktijk voorbehouden worden voor klanten die een hypotheek kunnen verlenen op een tweede goed.

Een kopie van de kredietovereenkomsten aangegaan tijdens de 30 dagen voorafgaand:
1) aan de verkoopovereenkomst en
2) aan de indiening van de kredietaanvraag bij Demetris
moet ons worden bezorgd.

a. De kosten van de verrichting, beter gekend als ‘de notariskosten’ (registratierechten, hypotheekrechten, honoraria notaris, etc…)
en het voorschot betaald door de lener (met het oog op de verwerving van het goed, welke het onderwerp uitmaakt van het krediet)
mogen niet gefinancierd worden door een krediet van een andere bank of een andere kredietverstrekker.

1. Quotiteit: max. 100%

De 3 acceptatiecriteria dienen gelijktijdig aanwezig te zijn:

Acceptatiecriteria

IV. Acceptatiecriteria

voor een gezin tussen 1.400 en 1.700 euro

•

De bestaande en toekomstige financiële lasten met resterende looptijd > 6 maand

Lijfrente door de klanten betaald

Betaalde alimentatie

Huur van een woning die ook in de toekomst verder betaald wordt

•

•

•

•
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De maandlast van het aangevraagde krediet

•

Begrip ‘financiële lasten’:

3. Verhouding lasten/inkomsten: max. 50%
max. 60% indien tarief SILVER (= aan 2 kwaliteitscriteria voldaan)

voor een alleenstaande tussen 1.000 en 1.250 euro

•

2. Het minimum restinkomen [inkomsten - financiële lasten] is afhankelijk van de samenstelling van het gezin en van het
werkelijk inkomen en wordt bepaald door een scoringtool en situeert zich:

De 3 acceptatiecriteria dienen gelijktijdig aanwezig te zijn:

Acceptatiecriteria

IV. Acceptatiecriteria
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erfpacht, opstal), hoofdzakelijk bestemd voor privédoeleinden: zie blz. 9

verwerven of behouden van onroerende zakelijke rechten (volle eigendom, naakte eigendom, vruchtgebruik,

• Aanvaarde doelen:

bedraagt 75 jaar)

inkomsten na de leeftijd van 65 jaar. (opmerking: de max. leeftijd van de verzekerde op einddatum van de ssv

De maximumleeftijd van de kredietnemer op einddatum van het krediet wordt bepaald op basis van bewezen

Natuurlijke personen gedomicilieerd in België

• Doelgroep = Particulieren (Vennootschappen zijn uitgesloten)

Doelgroep en aanvaarde doelen

IV. Acceptatiecriteria
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• Kredietverlening aan VS (Verenigde Staten) staatsburgers of VS residenten

personeel. Het personeelslid dient in dat geval de interne instructies van BNP Paribas Fortis te volgen

betreft of indien hij/zij nog recht heeft – zelfs gedeeltelijk – op de speciale condities voorbehouden aan het

• Krediet voor een personeelslid van BNP Paribas Fortis (vast in dienst) indien dit zijn/haar 1ste woonkrediet

• Overname kredieten binnen de BNP Paribas Fortis groep

• Met schulden overladen klanten of klanten met collectieve schuldenregeling

• Personen met actieve melding in CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de NBB)

• De overname van consumentenkredieten, tenzij ze oorspronkelijk een onroerend doel hadden

Uitgesloten of niet aanvaarde doelen

IV. Acceptatiecriteria

40

Syllabus versie 1/04/2018

looptijd van het krediet = max. 20 jaar
beroepsinkomsten zijn onontbeerlijk (terugbetaling via huurinkomsten alleen volstaat niet)
eigen inbreng: min. 20% (cash of 2de onroerend goed in hypotheek) + de kredietkosten (bank- en notariskosten)
verplichte domiciliëring van de huurinkomsten van het te financieren pand op een rekening van BNP Paribas Fortis
het acceptatiecriterium ‘minimum restinkomen’ (scoringtool – zie ‘acceptatiecriteria’) is van toepassing
Het acceptatiecriterium ‘verhouding lasten/inkomsten ≤ 50%’ is niet van toepassing

(aankoop en herfinanciering, eventueel in combinatie met verbouwingen). De financiering van de kosten daarentegen blijft uitgesloten.

•
•
•
•
•
•

•

schatting niet verplicht, behalve voor panden met meerdere wooneenheden
(een schatting kan altijd nuttig zijn om de huurinkomsten te berekenen)
quotiteit:
• max. laagste van de 2: normale verkoopwaarde x 80% / gedwongen verkoopwaarde x 100%
• Mbt Q ≤ 80%: mogelijkheid om 2de onroerend goed (eigendom leners) in hypotheek te geven. Alle onroerende doelen komen in aanmerking

•

• Specifieke regels:

hetzij uitsluitend bestemd voor verhuring,
hetzij gedeeltelijk bestemd voor verhuring, indien de huurinkomsten van deze eigendom noodzakelijk zijn voor de terugbetaling
van het woonkrediet
opmerking: het regelmatig verhuren van een 2de verblijf, of een woning die wordt verhuurd en gedeeltelijk door de eigenaar wordt
bewoond en waarvan de huurinkomsten niet nodig zijn voor de terugbetaling van het woonkrediet, worden niet als een
opbrengstpand beschouwd.

•
•

• Definitie ‘opbrengstpand’:

Opbrengstpanden

IV. Acceptatiecriteria
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De looptijd van het nieuwe krediet wordt beperkt tot de resterende looptijd van het over te nemen krediet

• de kosten van o.a. handlichting en de kosten van het nieuw af te sluiten krediet (o.a. de notariskosten)

• de volledige terugbetaling van het oorspronkelijk krediet (bij de andere bank), intresten en wederbeleggingsvergoeding
inbegrepen,

Maximumbedrag van het gedeelte ‘externe herfinanciering’:

• en van consumentenkredieten met uitsluitend onroerend doel

• van hypothecaire kredieten

Overname van kredietverstrekkers andere dan BNP Paribas Fortis:

Pand met gemengd doel om te verhuren: deze verrichting valt onder de Wet Hypothecair Krediet

•
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Aankoop handelspand deels voor eigen bewoning
en deels voor eigen bedrijf: indien bedrijfsgedeelte < 50% van totale waarde = OK

•

• Gemengd doel: deels privé, deels beroeps (in hoofde van de lener)

•

•

•

• Externe herfinancieringen

Externe herfinancieringen - Gemengd doel

IV. Acceptatiecriteria
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een voorschot (ook bij een latere heropname) = 7.500 euro

indien een later voorschot gepaard gaat met een verhoging van de bestaande KO,
bedraagt het minimumbedrag van dit nieuwe voorschot eveneens 7.500 euro

•

•

In geval van schatting: afhankelijk van de venale waarde.
Algemene regel (in geval van schatting) = max. 100% van de venale waarde

… en zonder het totale bedrag van de uitgaven te overschrijden

•

•
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• maximum kredietbedrag = 400.000 euro = totale uitgaven van het project

• bekomen waarde op basis van bouwgrond + constructie = 520.000 euro

• totale uitgaven bouw = 400.000 euro (btw, architect en kredietkosten inbegrepen)

Voorbeeld: hypothecair krediet voor nieuwbouw van woning (bouwgrond is al eigendom):

Afhankelijk van het doel van het krediet: zie hoofdstuk ‘V. Schattingen’

•

• Maximum kredietbedrag:

een nieuwe kredietopening (KO) = 7.500 euro

•

• Minimum kredietbedrag voor:

Minimum en maximum kredietbedrag

IV. Acceptatiecriteria
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Uitkeringen ziekte of invaliditeit en pensioenen: 100% van de netto uitkering

Voor te leggen documenten: loonfiches van de laatste 3 maanden

•

•

Syllabus versie 1/04/2018
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De continuïteit en stabiliteit van de inkomsten vormt vaak een probleem bij klanten tewerkgesteld via een interimkantoor of met een ander type van tijdelijk contract.
Anderzijds kunnen tijdelijke contracten om diverse redenen worden gebruikt en beogen ze soms een tewerkstelling van onbepaalde duur.
Daarom wordt een onderscheid gemaakt op basis van de arbeidshistoriek en de vooruitzichten (bv. aanwerving via een interimkantoor met het oog op een contract van
onbepaalde duur).
Ten gevolge hiervan zijn er drie scenario’s mogelijk :
1) Ofwel hebben de klanten geen arbeidshistoriek of vooruitzichten : in dat geval wordt er 0 euro weerhouden als inkomsten
2) Ofwel hebben de klanten wel een zekere arbeidshistoriek waardoor ze recht hebben op een werkloosheidsvergoeding bij de beëindiging van het contract: in dat geval kan
de minimum werkloosheidsvergoeding (zie www.rva.be/documentatie/barema’s (bedragen)/volledige werkloosheid) weerhouden worden
3) In geval van een continue tewerkstelling gedurende de laatste 12 maanden en positieve vooruitzichten : dossier doorsturen naar de zetel voor preadvies.

Standpunt Demetris m.b.t. loontrekkende met contract van bepaalde duur:

Werkloosheidsuitkering: 100% van de minimale uitkering

Bediende, ambtenaar, leraar en arbeider: (netto maandinkomen) x (12,70/12) + (eindejaarspremie of 13de maand) x (1/12)

Beroepsinkomsten: netto maandbezoldiging. Het vakantiegeld is inbegrepen in onderstaande formule.

•

•

• Loontrekkenden

Welke inkomsten komen in aanmerking?

IV. Acceptatiecriteria

Nettowinst na belastingen + afschrijvingen
Voor te leggen documenten:
• Aanslagbiljetten van de laatste 3 jaar
• detail inkomsten / lasten van de laatste 3 jaar:
• Zelfstandige éénmanszaak: exploitatierekeningen
• Zelfstandige zaakvoerder: loonfiches + balansen

Bestaande huurinkomsten: 80%
Voor te leggen documenten: bankuittreksels met ontvangst huurgelden van de laatste 3 maanden
+ eigendomsakte, want in geval van mede-eigendom mag enkel het persoonlijk aandeel in de huur weerhouden worden
Toekomstige huurinkomsten (vb. na verbouwing): 80% van het vermeld bedrag in het schattingsverslag van
BNP Paribas Real Estate

•
•
•
•
•
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Kindergeld
Ontvangen alimentatie voor de kinderen
Terugbetaalde kosten (verplaatsingskosten, hotel, …)
Maaltijdcheques
Voordelen in natura

• Inkomsten die NIET in aanmerking komen

•

•

• Huurinkomsten

•
•

• Zelfstandigen

Welke inkomsten komen in aanmerking?

IV. Acceptatiecriteria
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•

Bestaande lasten:

•
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OK, want de lasten bedragen maar 1.200 euro)

ratio ‘lasten/inkomsten’ = max. 50% lasten = max. 1.825 euro

(3.650 euro * 50% = 1.825 euro

• inkomsten = 3.650 euro

• lasten = 750 + 250 + 200 = 1.200 euro

• inkomsten = 3.650 euro

Quid lasten/inkomsten?

• 750 euro: mensualiteit nieuw aangevraagd krediet

• 250 euro: alimentatie (betaald door man aan kind uit vorig huwelijk)

• 200 euro: autolening (loopt nog 9 maand)

• 650 euro: huur (valt weg)

Echtpaar met totale inkomsten van 3.650 euro

•

• Voorbeeld

Welke inkomsten komen in aanmerking: voorbeeld lasten/inkomsten

IV. Acceptatiecriteria
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€ 450

Huidige financiële lasten

Maximum 50%

€ 206.623
€ 199.670
€ 193.067
€ 186.793
€ 180.828

€ 146.056
€ 142.673
€ 139.412
€ 136.266
€ 133.231

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

€ 219.023

€ 228.322

€ 238.243

€ 248.836

€ 260.155

€ 272.263
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€ 213.949

€ 149.566

2,00%

10
10 jaar

Overzicht van de leencapaciteit
15
20
15 jaar
20 jaar

€ 249.672

€ 262.457

€ 276.280

€ 291.246

€ 307.470

€ 325.079

25
25 jaar

€ 274.266

€ 290.512

€ 308.307

€ 327.830

€ 349.289

€ 372.917

30
30 jaar

Hoeveel kan maximum ontleend worden met een mensualiteit van 1375 EUR ?

€ 1.375

€ 1.825

Maximaal te besteden
Saldo

€ 3.650

Inkomsten

Hoeveel kan MAXIMAAL ontleend worden ? Wat is de maximum leencapaciteit ?

Berekening maximale leencapaciteit: voorbeeld

IV. Acceptatiecriteria
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BNP Paribas Fortis

•

huurinkomsten > 50% van de totale inkomsten

huurinkomsten > beroepsinkomsten

persoon met actieve melding in CKP van de NBB maar met een geregulariseerd incident

kredietnemer in buitenland gedomicilieerd (komt na aankoop pand in België wonen)

Bulletkrediet

…

•

•

•

•

•

•
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kredieten met omloop > 750.000 euro (inclusief bestaande kredieten)

•

• Specifieke regels waarbij BNP Paribas Fortis altijd beslist:

Demetris: tot 750.000 euro

•

• 2 beslissingsniveaus:

Beslissingsniveaus

IV. Acceptatiecriteria
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voor goederen met gedeeltelijk professioneel gebruik

voor een woning bestemd voor eigen privé gebruik met een waarde > 750.000 €

•

•

De makelaar bestelt de opdracht bij BNP Paribas Real Estate via de website www.propertyvalue.be of via de link op de
homepage van www.demetris.be (login = valuation@demetris.be en wachtwoord = demetris)

de ‘geschatte waarde’ is de verkoopwaarde op ‘vrijwillige basis’

•

•
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verplicht uitgevoerd door BNP Paribas Real Estate

•

• Indien een schatting vereist is:

voor een opbrengstpand met meerdere wooneenheden

•

• In afwijking op de algemene regel blijft een schatting in volgende gevallen toch verplicht:

• Algemene regel: geen schatting vereist
De waardebepaling van het onroerend goed gebeurt via een ‘berekeningsmodel’ dat afhankelijk is van het doel
van het krediet.
Opmerking: Het blijft evenwel de bevoegdheid van Demetris om toch een schatting te eisen,
ook voor kredietaanvragen die voldoen aan de voorwaarden ‘zonder schatting’

Principe

V. Schattingen - waardebepaling

49
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Zie hiervoor Demetris News 2017-03 beschikbaar op www.demetris.be

Procedure schatting BNP Paribas Real Estate

V. Schattingen - waardebepaling

50
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en op www.propertyvalue.be (BNP Paribas Real Estate - Tarieven)

De actuele schattingskosten staan vermeld in deel 2 van de prospectus, terug te vinden op www.demetris.be ,

Schattingskosten

V. Schattingen - waardebepaling
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Noot: de kosten komen dus niet in aanmerking

Procedure:

•

•

•
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• 90% van het bedrag van de werken inclusief BTW, volgens een officieel en definitief bestek, aanvaard door de partijen

+

• Grond of woning : 100% van de compromis, exclusief de beschrijfkosten

Waarde :

• Doel = verbouwingen of aankoop + verbouwingen of bouw of aankoop grond + bouw

• Voorlegging attest van de notaris die de waarde bevestigt

• Voorlegging verkoopcompromis

Waarde = 100% van het bedrag van de verkoopcompromis

•

• Doel = aankoop

Waardebepaling volgens het doel van het krediet

Waardebepaling onroerend goed

V. Schattingen - waardebepaling
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•

•

Ofwel nieuwe schatting door BNP Paribas Real Estate

•

•
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zonder rekening te houden met deze ‘kleine’ verbouwingen, voldoende is.

Deze werken kunnen echter, zoals in het verleden, gefinancierd worden. En dit op voorwaarde dat de waarde van het pand,

meegerekend voor de waardebepaling van het pand, behalve indien de werken minstens 12.500 euro bedragen.

Verbouwingswerken waarvan het bedrag kleiner is dan 10% van de waarde van het pand vóór de werken, worden niet meer

(vanaf 1/11/2014)

Ofwel bestaande schatting (onder voorbehoud van aanvaarding door Demetris)

•

Waardebepaling van verbouwingen voor kleine bedragen

Ofwel bedrag vermeld in de aankoopakte

•

Waardebepaling Externe herfinanciering

Waardebepaling volgens het doel van het krediet

Waardebepaling onroerend goed

V. Schattingen - waardebepaling
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Tabel uitgaven: financiering – waardebepaling - fiscaliteit

V. Schattingen - waardebepaling
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Tabel uitgaven: financiering – waardebepaling - fiscaliteit

V. Schattingen - waardebepaling
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Tabel uitgaven: financiering – waardebepaling - fiscaliteit

V. Schattingen - waardebepaling

56
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Invoer van een kredietaanvraag via MyCredit Planner

VI. Kredietafhandeling

57

•

•

1.

(tot 10 jaar na de volledige terugbetaling van het krediet).

eveneens aangehecht aan de kredietaanvraag.
Om uw kredietaanvragen snel en met de juiste rentevoet te kunnen
invoeren, dienen de documenten vermeld onder
‘Steeds noodzakelijk voor de invoer van een dossier’
onmiddellijk in ons bezit te zijn:

De checklist is afzonderlijk beschikbaar op onze website en is

Syllabus versie 1/04/2018

De volledige en ondertekende kredietaanvraag, afgedrukt
uit MyCredit Planner, dient binnen de 5 werkdagen in ons
bezit te zijn.
Opmerking: binnen deze periode garanderen we het
tarief (op voorwaarde dat de noodzakelijke documenten
van de checklist (zie hiernaast) ons werden bezorgd),
maar de kredietaanvraag wordt pas ingevoerd wanneer
ze in ons bezit is.
De ingescande kredietaanvraag mag ons via mail
bezorgd worden.
Vervolgens dient u ons zo snel mogelijk de originele
ondertekende kredietaanvraag te bezorgen.
Indien u ons deze niet bezorgt, dan dient u zelf het
origineel ter beschikking van Demetris te houden

De kredietaanvraag

Noodzakelijke documenten voor de invoer van een kredietaanvraag

Noodzakelijke documenten voor een kredietaanvraag

VI. Kredietafhandeling
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Bewijs van burgerlijke stand afhankelijk van de situatie van de klanten
Doel krediet
Bewijs van inkomsten
Bewijs van lasten

Syllabus versie 1/04/2018

• eens het aanbod ondertekend is, kan het kredietbedrag niet meer aangepast worden.

• alleen dan zijn we zeker van het terug te betalen bedrag

vermelding onroerend doel (inclusief aflossingstabel) dienen in ons bezit te zijn vóór de uitgifte van het aanbod, want:

de afrekening vanwege de vorige kredietverstrekker van het te herfinancieren krediet én het contract van dit krediet met

b. Bij herfinancieringen:

a. Simulaties van alle SSV’s (voor elk voorschot) en de woningverzekering zijn nodig om het JKP te kunnen berekenen.

(documenten te bezorgen samen met de kredietaanvraag)

3. Noodzakelijke documenten om het ESIS en het aanbod te kunnen opmaken:

a.
b.
c.
d.

Zie checklist - In het deel ‘Steeds noodzakelijk voor de analyse (voorafgaand aan de beslissing en het aanbod)’ met 4 onderdelen:

2. Noodzakelijke documenten voor de analyse van de kredietaanvraag

Noodzakelijke documenten voor een kredietaanvraag

VI. Kredietafhandeling
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4.

Syllabus versie 1/04/2018

ten minste één lener met voldoende inkomsten om de mensualiteit van het krediet te betalen)
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‘Aanvraag tot betaling van de bezoldigingen op een zichtrekening van BNP Paribas Fortis’ ondertekend door de werkgever (voor

a. In geval van domiciliëring van de inkomsten op een zichtrekening BNP Paribas Fortis:

Noodzakelijke documenten voor het verlijden van de akte en voor de betaling van het commissieloon:

reden voor deze werkwijze is dat het aanbod, na ondertekening, niet meer gewijzigd kan worden.

In dit geval zal er sowieso een periode van 12 maanden uitstel van kapitaalaflossingen voorzien worden in het aanbod. De

2) ofwel is er een bouwvergunning nodig, maar kan deze nog niet afgeleverd worden.

uitgegeven worden

In deze gevallen moet de bouwvergunning of de verklaring dat er geen nodig is, in ons bezit zijn vooraleer het aanbod kan

1) ofwel is er reeds een bouwvergunning, ofwel is er helemaal geen bouwvergunning nodig.

c. Bij nieuwbouw of verbouwingen zijn 2 scenario’s mogelijk:

Noodzakelijke documenten voor een kredietaanvraag

VI. Kredietafhandeling

of nummer voorschot: 009/7xxxxxx/xx (voor NL dossiers)

of vermelding ‘Woonkrediet Demetris’

•

•
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Demetris komt niet meer tussen voor de invoer / opmaak van de verzekeringen van het bankkanaal (ex-FB Verzekeringen)

Verzekeringen geplaatst bij AG Insurance dienen uitsluitend in het makelaarskanaal gesloten te worden.

Opmerking:

Overdracht van begunstiging aan BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel

2) Woningverzekering: kopie van de polis

Nummer kredietopening: 009/8xxxxxx/xx (voor NL dossiers)

•

b) Vermelding van de referte op de avenant, volgens uw keuze:

a) Hypothecaire schuldeiser = BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel

De makelaar dient de correcte hypothecaire schuldeiser in te voeren bij de opmaak van de SSV:

1) SSV: polis en avenant van inpandgeving (bijvoegsel overdracht van begunstiging)

De makelaar dient zelf de polissen en/of het hypothecair bijvoegsel aan Demetris te bezorgen.

b. De verzekeringen: SSV en woningverzekering

Noodzakelijke documenten voor een kredietaanvraag

VI. Kredietafhandeling
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•
•

de kredietaanvraag met alle noodzakelijke documenten
de verzekeringssimulaties van de ssv(’s) en de woningverzekering

De makelaar dient bij Demetris in:

Een kopie van de door de klanten ondertekende kredietaanvraag
De prospectus, het tarievenblad en de algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis

Weigering van de
kredietaanvraag

Beslissing met andere
voorwaarden

De kredietaanvraag is volledig
= alle documenten ontvangen
Demetris analyseert de kredietaanvraag

Er ontbreken documenten
om de analyse te kunnen
doen.
Syllabus versie 1/04/2018

De kredietaanvraag
werd goedgekeurd
= aanbod + ESIS

Gunstig advies
maar er ontbreken
nog documenten.

Gunstig advies
maar er ontbreken
Documenten + andere
voorwaarden

de kredietaanvraag is niet volledig
= nog niet alle documenten ontvangen

1. Invoer/upgrade klantengegevens en invoer kredietaanvraag in beheersysteem van BNP Paribas Fortis (Demetris)
2. Analyse van de kredietaanvraag en beslissing (Demetris of BNP Paribas Fortis).

III. Demetris behandelt de kredietaanvraag in verschillende stappen:

•
•

II. De makelaar bezorgt aan de klanten:

I.

De verschillende stappen in de kredietafhandeling, in chronologische volgorde

VI. Kredietafhandeling

62
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3. Indien de klanten gevraagd hebben om door Demetris gecontacteerd te worden voor het openen van een zichtrekening:
a) Demetris stuurt de klanten rechtstreeks - zonder tussenkomst van de makelaar - de aanvraagdocumenten voor de opening van
de zichtrekening.
b) De klanten sturen de ondertekende aanvraag voor opening van de zichtrekening (origineel document) in een voorgefrankeerde
enveloppe naar Demetris.
4. Demetris stuurt :
a) de volgende originele documenten naar de makelaar: het ESIS, het ‘Overzicht gegevens kredietaanvraag’ en het aanbod. En
indien van toepassing: de documenten ‘signaletiek’ en ‘loondomiciliëring’.
b) het aanbod naar de notaris, om de akte voor te bereiden (opzoekingen).
5. De makelaar vraagt de klanten om, als zij het aanbod aanvaard hebben, de notaris te bevestigen dat de opzoekingen mogen
opgestart worden.
6. De makelaar stuurt per kerende naar Demetris de volgende originele documenten door de klanten ondertekend en gedateerd:
a) het ESIS, dat bovendien op elke pagina dient geparafeerd te zijn,
b) het ‘Overzicht gegevens kredietaanvraag’ met vermelding van ‘gelezen en goedgekeurd’,
c) het aanbod, dat bovendien op elke pagina dient geparafeerd te zijn, met inbegrip van de delgingstabel
d) de ‘Overdracht van loon en inpandgeving van schuldvorderingen’
e) en indien van toepassing, het document ‘signaletiek’.
7. Verlijden van de akte:
• Demetris stuurt alle stukken naar de notaris (of naar de makelaar voor onderhandse akten)
• Er is niemand van Demetris aanwezig.
Het staat de makelaar vrij zelf aanwezig te zijn. In dit geval is de makelaar niet de vertegenwoordiger van BNP Paribas Fortis

De verschillende stappen in de kredietafhandeling, in chronologische volgorde

VI. Kredietafhandeling

het krediet uit het CKP-bestand van de NBB geschrapt worden.
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Indien bv. de klanten, na de ondertekening van het aanbod, het woonkrediet zonder gevolg wenst te plaatsen, zijn de dossierkosten verschuldigd. In dat geval zal

Overloop met uw klanten de inhoud van het aanbod en leg de gevolgen van de ondertekening uit.
Door de klanten ondertekend (=aanvaard) aanbod → de dossierkosten zijn verschuldigd.

Het is op dat moment dat het krediet in het bestand van de CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) van de NBB zal genoteerd worden.

Het aanbod bevat alle bepalingen die ook in de kredietovereenkomst zullen komen.
Dit betekent dat het aanbod na ondertekening definitief is, en dat er geen wijzigingen meer mogelijk zijn.

(bv. het bewijs van de volledige terugbetaling van een consumentenkrediet).

Dit betekent dat Demetris pas een aanbod zal kunnen opmaken wanneer de kredietaanvraag volledig is, en nadat aan alle eventuele voorwaarden werd voldaan

Ondertekening van het aanbod = ontstaan van het kredietcontract.

klanten dient ondertekend te worden.

(het eerdere akkoord is niet meer geldig). Hierna kan slechts éénmalig een nieuw aanbod opgemaakt worden aan het oorspronkelijke tarief, dat opnieuw door de
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Vestig de aandacht van uw klanten op de te respecteren geldigheidsdatum. Want na de geldigheidsdatum zal er een nieuwe beslissing dienen genomen te worden

Uw klanten dienen het aanbod te ondertekenen en te dateren en bovendien op elke pagina te paraferen, met inbegrip van de
delgingstabel.
Het originele aanbod dient, binnen de vermelde geldigheidsdatum in het aanbod, ondertekend aan Demetris terugbezorgd te
worden.

Welke wijzigingen zijn er sedert 1/07/2017 m.b.t. het aanbod?

De verschillende stappen in de kredietafhandeling, in chronologische volgorde

VI. Kredietafhandeling

na een 1ste inschrijving in het voordeel van BNP Paribas Fortis, geen verhoging van de rentevoet

•
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indien 1ste rang ingenomen wordt door een andere kredietverstrekker dan BNP Paribas Fortis, dan in principe uitgesloten

•

Indien hypotheek in 2de rang:

Principe = kredietopening wordt gedekt door een hypotheek in 1ste rang

Hypotheek

VII. Waarborgen
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Minimum restinkomen ≥ 2.000 euro / maand (koppel) of ≥ 1.500 euro / maand (alleenstaande)
Verhouding lasten/inkomsten ≤ 40%

bvb. bij kredietverhoging: indien het 1ste woonkrediet gedekt is door een hypotheek, kan voor het bijkomend krediet op
individuele basis een soepeler norm gehanteerd worden

Syllabus versie 1/04/2018

Deze indicatie heeft tot doel u te helpen bij uw commerciële onderhandelingen.
Ze mag niet aanzien worden als een verplichting van onzentwege: bij elke kredietbeslissing, laat staan met een mandaat, wordt
steeds rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van de kredietaanvraag.

Opgelet: zonder hypotheek is er geen fiscale aftrek mogelijk

•

• Bestaande dossiers

• Lage quotiteit (≤ 80%) → geen bijkomende voorwaarden
2) Max. 50% met hypothecair mandaat

1)
2)

1) Enkel mogelijk voor kredietaanvragen aan het PREMIUM tarief
• Hoge quoteit (> 80%) → voldoen aan de voorwaarden voor het tarief SILVER:

• Voorwaarden kredietaanvraag met ‘hypothecair mandaat’ als waarborg :

Hypothecair mandaat

VII. Waarborgen
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Enkel bestemd voor de verwerving van vastgoed voor privédoeleinden, in afwachting van de verkoop van een bestaand
onroerend goed
Het overbruggingskrediet overbrugt de periode tussen de aankoop of bouw van een nieuw onroerend goed en de verkoop van
een eigen in België gelegen goed

• Dossierkosten = 300 euro (vanaf 1/04/2017)
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• Max. looptijd = 12 maanden (indien verlenging nodig, dient een nieuw overbruggingskrediet onderschreven te worden)

•

•

• Doel:

• Het overbruggingskrediet wordt enkel toegestaan in combinatie met een aanvraag woonkrediet

• Krediet onder vorm van een kredietopening op een aparte zichtrekening

Beschrijving en voorwaarden

VIII. Overbruggingskrediet
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Het tarief is beschikbaar op onze website.
Zie ook Prospectus BNP Paribas Fortis - Deel II (tarievenkaart op onze website)
De rentevoet is vast voor de hele looptijd (cfr. tarieven op de website)
Geldigheidsduur van het aanbod = de geldigheidsdatum staat vermeld in het aanbod
De intrest is 3-maandelijks betaalbaar en wordt berekend op het opgenomen kapitaal
De intrest wordt via domiciliëring automatisch afgenomen van de ‘gewone’ zichtrekening op het einde van elk kwartaal

En uiterlijk op het einde van de looptijd (max. 1 jaar)

•
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• Maximumbedrag = waarde van het te verkopen goed, verminderd met de eventueel nog resterende schuld

• Minimumbedrag = 7.500 euro

Bij de verkoop van het onroerend goed

•

• De terugbetaling van het kapitaal gebeurt door aanzuivering van het debetsaldo van de zichtrekening:

• Opname van het krediet: eventueel in meerdere schijven

•
•
•
•

•

• Tarief & intresten

Beschrijving en voorwaarden

VIII. Overbruggingskrediet
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In sommige gevallen is een afwijking mogelijk en kan het dossier zonder hypothecair mandaat gerealiseerd worden; in dat geval
wordt er een onderhandse belofte tot hypothekeren ondertekend:

•

•

Op basis van een expertise door BNP Paribas Real Estate: 90%

•
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Beslissingsbevoegdheid: steeds BNP Paribas Fortis

Op basis van een ondertekende verkoopscompromis: 100% op voorwaarde dat het voorschot bij de notaris in consignatie wordt
gegeven tot de verkoopdatum

•

• Vaststelling van de waarde van het te verkopen goed:

69

• of indien BNP Paribas Fortis hypotheek heeft op beide goederen (op het te verkopen pand en het nieuw te verwerven pand)

• indien er reeds een ondertekend compromis bestaat voor het te verkopen goed

Principe: hypothecair mandaat

•

• Waarborgen:

Beschrijving en voorwaarden

VIII. Overbruggingskrediet

-108.000 €
144.000 €

Terug te betalen uitstaande schuld van bestaande hypothecaire kredieten

Maximumbedrag overbruggingskrediet

In dit voorbeeld is het maximum kredietbedrag voor
een overbruggingskrediet in eerste instantie beperkt
tot 144.000 euro, en wordt dan nogmaals beperkt
tot 102.600 euro omdat de totale financiering niet
meer mag bedragen dan de totale kosten, zijnde
452.600 euro.
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452.600 €

7.200 €

Kosten kredietakte
Totaal kosten

500 €

44.900 €

Aktekosten aankoop
Andere kosten

400.000 €

Aankoopprijs

Overzicht kosten

≥ Totaal financiering

Overbruggingskrediet

Betaald voorschot

Eigen middelen

Hypothecair krediet

452.600 €

102.600 €

40.000 €

10.000 €

300.000 €

Financiering

Financieel plan van de nieuwe aankoop

252.000 €

90%

280.000 €

400.000 €

Waarde bestaande woning beperkt tot 90% van 280.000 euro

Max. quotiteit op basis van een schatting door BNP Paribas Real Estate

Berekening maximum kredietbedrag overbruggingskrediet

BNP Paribas Real Estate, er werd nog geen verkoopsovereenkomst ondertekend)

Verkoop van een bestaande woning (de verkoopprijs van de bestaande woning werd vastgesteld door

Aankoop nieuw onroerend goed

Voorbeeld berekening maximumbedrag overbruggingskrediet

Voorbeeld berekening maximumbedrag overbruggingskrediet

VIII. Overbruggingskrediet

70
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• Het krediet biedt soepelheid, zowel in het begin als tijdens de looptijd

het leven van uw klanten

• een verzamelnaam van modaliteiten om het krediet te kunnen aanpassen aan de veranderingen in

Het Soepel Woonkrediet:

levensomstandigheden van de klanten en is afgestemd op hun nieuwe behoeften:

• Daarom heeft BNP Paribas Fortis een krediet ontwikkeld dat zich aanpast aan de veranderende

vergaande gevolgen hebben voor hun inkomen

Zo kunnen veranderingen in hun privéleven (scheiding, overlijden, enz.) of in hun beroepsleven (ontslag)

• De behoeften van gezinnen veranderen in de loop der jaren.

Een eenvoudig en concreet antwoord op de behoeften van kredietnemers

Omschrijving

IX. Soepel Woonkrediet
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2.

1.

Tijdens deze periode hebben de klanten de garantie dat hun rentevoet niet wordt verhoogd (op basis van de door Demetris
bepaalde criteria)

Dit is bijzonder interessant in geval van bouw- of renovatiewerken, omdat op dat ogenblik het budget van de klanten alle kosten
van de huur en de lening samen moet dekken

•

72

Gedurende die periode betalen uw klanten enkel intresten. Uw klanten bepalen zelf de duur van de vrijstelling van
kapitaalaflossing. Die wordt dan verrekend in de resterende looptijd van het krediet. De looptijd wordt hierdoor dus niet verlengd

•
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de kredietlast kan in de eerste jaren van het krediet worden verlicht door een vrijstelling van kapitaalaflossing met een looptijd van
maximaal 3 jaar aan te vragen

•

Mogelijkheid om de terugbetaling van het kapitaal met maximaal 3 jaar op te schorten

•

Voorwaarde = Demetris heeft het aanbod, binnen de geldigheidstermijn van het aanbod, ondertekend ontvangen

De rentevoet is 4 maanden geldig vanaf datum aanvraag (= invoerdatum bij Demetris)

I. Soepel in het begin van het krediet

IX. Soepel Woonkrediet

3 jaar uitstel
van
kapitaalaflossing

Zonder uitstel van
kapitaal

Verminderde
mensualiteit =
439,00 euro
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743,04 euro

3 eerste jaren enkel 17 volgende jaren
(verrekening uitstel
intresten
kapitaalaflossing)

674,85 euro

Mensualiteit

167.384,16 euro

161.964,00 euro

Totale last

• Woonkrediet 100.000 euro / 20 jaar vast / 5,40% (affiche rentevoet)
• Uitstel van kapitaalaflossing : 3 jaar (= maximum)

Voorbeeld Uitstel van kapitaalaflossing
Gegevens:

I. Soepel in het begin van het krediet

IX. Soepel Woonkrediet
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3.

•
•
•
•
•
•
•
•

plaatsing isolatie
hoogrendementsbeglazing of superisolerende beglazing
geothermische verwarming
zonneboiler
fotovoltaïsche zonnepanelen
vervanging van stookketels / plaatsing hoogrendementsketel
ventilatiesysteem C of D
regenwaterrecuperatie

Voorwaarden voor nieuwbouw: een S-peil ≤ 29 (energiebehoefte woning) of K-peil ≤ 35 (isolatiewaarde woning)
of E ≤ 35 (energiekost van de woning)
Voorwaarden voor aankoop + verbouwingen:
de werken bevatten minstens één van deze energiebesparende investeringen:
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• Vanaf wanneer? Het attest van de bouwpromotor of architect, waarin het S-peil of K-peil of E-peil wordt vermeld, dient in ons
bezit te zijn

• Hoe? Bij het indienen van de kredietaanvraag vermelden dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden om te genieten van de
ecovoordelen

Toekenning ecovoordelen:

•

•

Ecovoordelen = geen reserveringsprovisie te betalen
geldopnames kunnen over 36 maanden gespreid worden zonder extra kosten

I. Soepel in het begin van het krediet

IX. Soepel Woonkrediet
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1.

Enkel intresten betalen, geen kaptitaal
Tot 2 maal tijdens de looptijd, telkens gedurende maximaal 6 maanden
De totale looptijd van het krediet wordt verlengd met dezelfde periode

Geldt niet voor accordeonformules
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Voorwaarden:
• De terugbetaling van het krediet loopt al minstens 12 maanden (kap. + intresten)
• Minimaal 12 maanden tussen einde eerste kapitaaluitstel en 2de aanvraag
• Maximaal 2 vertragingen van betalingen in de laatste 12 maanden
• De lener mag niet actief gemeld staan in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de NBB

Mogelijk in volgende gevallen:
Werkloos door ontslag, (feitelijke) scheiding of uit elkaar gaan van feitelijk samenwonenden, ernstige ziekte of invaliditeit,
overlijden van de mede-lener, woning onbeschikbaar door brand of overstroming, overbrugging tussen de verkoop van de woning
met het oog op de verwerving van een nieuwe woning

•
•
•

Tijdelijk maandelijks minder betalen

II. Soepel tijdens de looptijd van het krediet

IX. Soepel Woonkrediet
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674,85 euro

674,85 euro

1ste uitstel
na 5 jaar

2de uitstel
na 10 jaar

Oorspronkelijke
mensualiteit
intresten

286,25 euro

368,10 euro

(enkel intresten)
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388,60 euro 286,25 euro

306,75 euro 368,10 euro

Kapitaal

Verminderde
mensualiteit

(= 388,60 euro)

58%

(= 306,75 euro)

45%

Daling
mensualiteit
met

• 2de keer financiële moeilijkheden na 10 jaar vermindering mensualiteit gedurende 6 maanden (= maximum)
Looptijd van het krediet wordt verlengd van 20 naar 21 jaar (= 20 j + 6 m + 6 m)

• Woonkrediet 100.000 euro / 20 jaar vast / 5,40% (affiche rentevoet)
• Financiële moeilijkheden na 5 jaar vermindering mensualiteit gedurende 6 maanden (= maximum)

Voorbeeld Tijdelijk maandelijks minder betalen (enkel intresten betalen)
Gegevens:

II. Soepel tijdens de looptijd van het krediet

IX. Soepel Woonkrediet
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2.

Vermindering van de totale terugbetalingslast

De resterende looptijd na de inkorting moet ten minste 25% van de oorspronkelijke looptijd van het krediet vertegenwoordigen

Na 10 jaar wensen de klanen de looptijd maximaal te verkorten

25% van de oorspronkelijke looptijd (30 jaar) bedraagt 7,5 jaar.

•

•

Geldt niet voor accordeonformules
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De totale nieuwe looptijd zal dus minstens 17,5 jaar moeten bedragen [17,5 jaar = 10 jaar (= reeds verlopen) + 7,5 jaar (= 25% van 30 jaar)]

Oorspronkelijke looptijd = 30 jaar

•

Voorbeeld:

•

Voorwaarden:
• De totale looptijd moet ten minste 10 jaar blijven (fiscaliteit)

•

Door een verbeterde financiële situatie wensen de klanten maandelijks meer terug te betalen

Minder lang afbetalen door inkorting looptijd krediet

II. Soepel tijdens de looptijd van het krediet

IX. Soepel Woonkrediet
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553,32 euro

880,42 euro

Oorspronkelijke mensualiteit

Nieuwe mensualiteit (door
vermindering van de resterende
looptijd met 10 jaar)

Mensualiteit
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172.048,80 euro

199.195,20 euro

Totale last

27.146,88 euro

Minder te betalen
intresten

• Na 10 jaar wensen de leners de resterende looptijd van het krediet in te korten van resterend 20 naar 10 jaar
(de totale looptijd gaat van 30 jaar naar 20 jaar)

Gegevens:
• Woonkrediet 100.000 euro / 30 jaar vast / 5,40% (affiche rentevoet)

Voorbeeld 1 Minder lang afbetalen door inkorting looptijd krediet
Vertrekkende van een vermindering van de resterende looptijd

II. Soepel tijdens de looptijd van het krediet

IX. Soepel Woonkrediet
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(de totale looptijd
is verminderd)

Nieuwe verhoogde
mensualiteit

Oorspronkelijke
mensualiteit

801,93 euro

553,32 euro

Mensualiteit

175.460,88
euro

199.195,20
euro

Totale last

Syllabus versie 1/04/2018

21 jaar en
4 maanden

30 jaar

Totale
looptijd

23.734,80 euro

Minder te betalen
intresten

• Na 10 jaar wensen de leners de resterende looptijd van het krediet in te korten en ongeveer 800 euro per maand
terug te betalen

Gegevens:
• Woonkrediet 100.000 euro / 30 jaar vast / 5,40% (affiche rentevoet)

Voorbeeld 2 Minder lang afbetalen door inkorting looptijd krediet
Vertrekkende van een verhoging van de mensualiteit

II. Soepel tijdens de looptijd van het krediet

IX. Soepel Woonkrediet
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3.

De duur van het krediet kan, in principe, met maximum 5 jaar worden verlengd en met een maximale totale looptijd van 30 jaar

bv. een nieuwe onroerende investering

of door een verhoging van de lasten

bv. deeltijdse arbeid, ontslag of einde loopbaan

Door een vermindering van het inkomen

Geldt niet voor accordeonformules

Syllabus versie 1/04/2018

Enkel mogelijk voor formules met variabele rentevoet

•

•

•

Minder aflossen per maand door de looptijd te verlengen

II. Soepel tijdens de looptijd van het krediet

IX. Soepel Woonkrediet
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15 jaar

20 jaar

Oorspronkelijke
situatie

Verlenging looptijd
krediet

Duur
krediet

443,68 euro

789,75 euro

Mensualiteit

Syllabus versie 1/04/2018

346,07 euro

Vermindering
mensualiteit met

verlenging aan van de looptijd van het krediet met 5 jaar

148.011,60 euro

142.155,00 euro

Totale last

• Woonkrediet 100.000 euro / formule 1/1/+3/-3 15 jaar / 5,10% (affiche rentevoet)
• Na 10 jaar wensen de leners hun mensualiteit te verminderen en vragen een

Voorbeeld Minder aflossen per maand door de looptijd te verlengen
Gegevens:

II. Soepel tijdens de looptijd van het krediet

IX. Soepel Woonkrediet
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4.

De oorspronkelijke looptijd blijft onveranderd

•

Geldt niet voor accordeonformules

Enkel voor formules met variabele rentevoet

Aan de tariefvoorwaarden van dat moment

• variabele naar vaste rentevoet

Syllabus versie 1/04/2018

• variabele naar andere formule met variabele rentevoet

Mogelijk op moment van rentevoetherziening voor:

• De klanten wensen hun rentevoet voor een langere periode vast te zetten op het ogenblik dat de langetermijnrente (vaste
rentevoet) laag is

• verwacht een stijging van de kortetermijnrente

82

• De klanten wensen meer zekerheid, willen geen renterisico meer dragen en kunnen dus overstappen naar een formule met
vaste rentevoet

De keuze hoeft niet definitief te zijn:

•

•

•

Variabele of vaste rentevoet?

II. Soepel tijdens de looptijd van het krediet

IX. Soepel Woonkrediet

5.

Syllabus versie 1/04/2018

Van gelijke mensualiteiten naar constante kapitaaldelgingen

•

Geldt niet voor accordeonformules

Van constante kapitaaldelgingen naar gelijke mensualiteiten

•

Veranderen van terugbetalingswijze

II. Soepel tijdens de looptijd van het krediet

IX. Soepel Woonkrediet

83

6.

Voor het deel boven de 100% via een hypotheekbelofte

•

Er zijn geen betalingsachterstanden tijdens de voorbije 12 maanden

De normale acceptatiecriteria blijven uiteraard van toepassing

Steeds beperkt tot quotiteit 100%

•

•

•

Syllabus versie 1/04/2018

De lener mag niet actief gemeld staan in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de NBB

•

Voorwaarden:
• De afbetaling van het krediet (kap. + intr.) moet al minstens 36 maand lopen

Zonder nieuwe hypotheekkosten
= Tijd- en geldwinst voor de klanten, die geen beroep moet doen op een notaris

•

Opnieuw lenen via de wederopname tot maximum 120% van het oorsponkelijk kredietbedrag

II. Soepel tijdens de looptijd van het krediet

IX. Soepel Woonkrediet
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Dossierkosten worden per
voordeel vermeld

Soepel
tijdens de looptijd
van het krediet

Kostprijs = 0 euro

Soepel
in het begin
van het krediet

NOK
OK
OK

OK
OK

NOK

NOK

NOK

NOK

OK

OK

Accordeonformules
(Formule 1/1/+3/-3
met vaste mensualiteiten)

OK

(variabel naar vast of
naar andere variabel)

OK

(enkel formules met
variabele rentevoet)

OK

OK

Syllabus versie 1/04/2018

Veranderen van terugbetalingswijze
(50 euro)
Heropname max. 120% (500 euro)
Ecovoordelen

Veranderen van formule bij de
rentevoetherziening (50 euro)

Verlengen van de duur (250 euro)

Verkorten van de duur (250 euro)

OK

OK

Kapitaalvrijstelling max. 36 maanden

2 x 6 maanden kapitaalvrijstelling
(50 euro)

OK

Klassieke
kredietformules

Geldigheidstermijn van de rente:
4 maanden

Voordelen

III. Samenvattende tabel met de voordelen

IX. Soepel Woonkrediet
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