EUROPESE STANDAARD INFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET
(artikel 11 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet)

1. Identiteit en contactgegvens van de kredietgever/kredietbemiddelaar
Kredietgever
Adres

AGB Energiepunt Mechelen
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van kredietproduct
Het soort krediet
Het kredietbedrag
De voorwaarden voor krediet opneming
De duur van de kredietovereenkomst
Termijnen en, in voorkomend geval, de
volgorde waarin de termijnen worden
toegerekend:
Totaal door u te betalen bedrag
Gevraagde zekerheden

Lening op afbetaling bestemd voor energiebesparende maatregelen
minstens €1250, maximaal €10000
Na ondertekening van het contract door beide partijen en het voorleggen van een kopij van de factuur kan de betaling
van het gefactureerde bedrag gebeuren voor zoverre het overeengekomen te ontlenen bedrag niet wordt overschreden.
Max 5 jaar
Zie aflossingstabel

Zie overeenkomst
Waarborg: - loonafstand of indien doelgroep budgebegeleiding -of beheer
e

- een 3 kan een borgstelling eisen
3. Kosten van het krediet
De debetrentevoet of, indien van toepassing,
de verschillende debetrentevoeten die van
toepassing zijn op de kredietovereenkomst
Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
Is het, met het oog op het verkrijgen van het
krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde
voorwaarden, verplicht om
- een verzekering ter waarborging van het krediet,
of
-Met
eenhet
andere
nevendienst
af te nemen?
krediet
verband houdende
kosten
Kosten in het geval van betalings achterstand

1% (leningen afgesloten tussen 1 juni 2017 en 31 december 2017)

1% (leningen afgesloten tussen 1 juni 2017 en 31 december 2017)

- neen
- neen
Geen
Zie overeenkomst

4. Overige juridische aspecten die van belang zijn
Herroepingsrecht
U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen
een
periode van 14 kalenderdagen te herroepen
Vervroegde aflossing
U hebt te allen tijde het recht het krediet volledig
of
gedeeltelijk vervroegd af te betalen
De kredietgever heeft het recht op vergoeding bij
vervroegde aflossing
Raadpleging van een gegevensbank
Recht om een ontwerpkredietovereenkomst te
ontvangen

Ja

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

Geen

Ja

Neen
Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt geraadpleeg.
Ja

1

