SECCI-formulier
EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET SECCI
1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever/ kredietbemiddelaar
Kredietgever

AGB ENERGIEPUNT MECHELEN

Ondernemingsnummer

0843922170

Adres

GROTE MARKT 21 2800 MECHELEN

Telefoonnummer

+32 015297892

E-mailadres

energiepunt@mechelen.be

Webadres

www.mechelenklimaatneutraal.be/energiepunt

2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct
Het soort krediet

Lening op afbetaling

Het kredietbedrag
(bedoeld wordt het plafond of de som van alle
bedragen die op grond van een
kredietovereenkomst beschikbaar worden
gesteld)
De voorwaarden voor kredietopneming
(bedoeld wordt het tijdstip en de wijze waarop
u het geld zal ontvangen)

15.000,00 EUR

De duur van de kredietovereenkomst

96 maanden

Termijn

U dient het volgende te betalen:
- Maandlast: 162,62 EUR
- Aantal betalingen: 96
Rente en/of kosten zijn maandelijks te
betalen en inbegrepen in de maandlast
15.611,80 EUR

Totaal door u te betalen bedrag
(bedoeld wordt het bedrag van het geleende
kapitaal, van het gefinancierde goed of van de
gefinancierde dienst, vermeerderd met de
rente en eventuele kosten in verband met uw
krediet)
Gevraagde zekerheden

Overschrijving op de door u opgegeven
rekening of uitbetaling aan de uitvoerders van
de werken volgens uw instructies. Het
kredietbedrag kan enkel opgenomen worden
na voorlegging van geldige facturen.

-

Overeenkomst van afstand van
bezoldiging en andere sommen voor
elke kredietnemer

3. Kosten van het krediet
De debetrentevoet

1,00 %

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
(dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als
jaarlijkse percentage van het kredietbedrag.
Aan de hand van het JKP kunt u verschillende
aanbiedingen beter vergelijken)
Is het verplicht om?
- Een verzekering te sluiten
- En/of een aanvullende dienst te sluiten

1,00 %

Met het krediet verband houdende kosten

Nihil

Kosten in geval van betalingsachterstand
(wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u
hebben, bijvoorbeeld gedwongen verkoop van
uw goederen) en kredietverkrijging
bemoeilijken.

Nee
Nee

-

Verwijlintrest: 1,10
Kosten herinneringsbrieven : € 7,5,
vermeerderd met de portkosten (één
brief per maand)

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

Vergoeding bij vervroegde
aflossing

Bij vervroegde terugbetaling is er geen bijzondere vergoeding
verschuldigd

Raadpleging van een
gegevensbank

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

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

