Aanvraagformulier voor uitstel van betaling in het kader van het plan om de financiële gevolgen van het coronavirus
te bestrijden (taak: E299)
Krediet nummer(s)
Datum van aanvraag

Lener 1
Rijksregisternummer
Ondernemings- of BTW nummer
Naam

Voornaam

Tel

GSM

E-mail
Adres
Postcode

Gemeente

☐

Loontrekkende

☐

Zelfstandig

Lener 2 (Indien nodig)
Rijksregisternummer
Ondernemings- of BTW nummer
Naam

Voornaam

Tel

GSM

E-mail
Adres
Postcode

Gemeente

☐

Loontrekkende

☐

Zelfstandige

Verklaring op eer voor betalingsuitstel kredietnemers

1
2

•

De kredietnemer(s) bevestigt(en) dat op datum van de ondertekening van deze verklaring zijn (hun)
inkomen getroffen is door de coronacrisis, meer bepaald hetzij door tijdelijke of volledige
werkloosheid, hetzij door ziekte ten gevolge van Covid 19, hetzij voor zelfstandigen door de verplichte
sluiting van hun zaak, hetzij door overbruggingsmaatregelen1 .

•

De kredietnemer(s) verklaart(aren) dat hij(ze) hierdoor moeilijkheden ondervindt(en) om de
periodieke maandsommen van zijn (hun) krediet te kunnen betalen.

•

De kredietnemer(s) verklaart(aren) dat zijn(hun)2 totaal roerend vermogen op zicht- en
spaarrekeningen alsook de beleggingsportefeuille (exclusief pensioensparen), bij zijn(hun) bank(en),
kleiner is dan 25.000 EUR op het moment van de aanvraag tot uitstel.

Ingeval van medekredietnemers volstaat het dat één ervan in één van deze situatie zich bevindt
Ingeval van één kredietnemer moet het roerend vermogen van zijn/haar wettelijk partner meegeteld worden

Paraaf van elke kredietnemer :

•

De kredietnemer(s) verklaart(aren) dat het netto maandinkomen van het gezin lager is dan of gelijk
aan 1.700 euro. (schrappen als dit niet het geval is)
Wordt verstaan onder netto gezinsmaandinkomen:
o
Voor loontrekkenden: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals
alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor
consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.
o
Voor zelfstandigen: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als volgt: inkomen van 2019
gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten,
exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van
de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op eigen naam

☐

☐

•

De kredietnemer(s) bevestigt(en) dat er op 1 februari 2020 geen achterstal was in de terugbetaling van
het betreffende hypothecaire krediet waarvoor uitstel wordt gevraagd.

•

De kredietnemer(s) verklaart(aren) te erkennen dat indien een van bovenstaande verklaringen onjuist
blijkt te zijn, de Kredietgever het recht heeft om het voordeel van het uitstel van betaling te herroepen
en de onmiddellijke betaling van al de opgeschorte afbetalingen te eisen.

•

De kredietnemer(s) bevestigt(en) dat hij(zij) zich ervan bewust is(zijn) dat de gevraagde opschorting
van de afbetaling impliceert dat deze bedragen ook niet zullen opgenomen worden in de fiscale
attesten, en dat dit bijgevolg een impact zal hebben op de bedragen die in 2020 in aanmerking zullen
komen voor berekening van een eventuele belastingvermindering / belastingvoordeel in het kader van
woonkredieten.

•

De kredietnemer(s) bevestigt(en) dat hij (zij) op de hoogte is (zijn) van het feit dat, indien zijn(hun)
aanvraag door de kredietgever wordt aanvaard:
o de looptijd van zijn(hun) hypothecair krediet wordt verlengd met het aantal maanden dat
gelijk is aan het aantal maanden dat de betaling is uitgesteld.
o Indien het netto maandinkomen van het gezin hoger is dan EUR 1 700 (zie hierboven), wordt
de maandelijkse terugbetaling van het krediet over de resterende looptijd van het krediet
verhoogd ter compensatie van de rente die tijdens de opschortingsperiode niet is ontvangen.

•

De kredietnemer(s) bevestigt(en) dat het krediet, waarvoor uitstel van betaling wordt gevraagd,
betrekking heeft op de woning/appartement dat dient als hoofdverblijfplaats van de kredietnemer(s,
of één van hen) en dat hij (zij) geen eigenaar is (zijn) van andere onroerende goederen.
Als u dit vakje niet aanvinkt, voldoet u niet aan alle voorwaarden die vereist zijn en die zijn opgenomen
in het door Febelfin op 31 maart 2020 gepubliceerde Charter, en kunt u dus niet profiteren van het
uitstel van betaling dat in dit kader is voorzien. Door het invullen van Bijlage A van dit formulier kunt u
echter Record Credits vragen om uw situatie in detail te analyseren om te bepalen of een uitstel van
betaling buiten het kader van het Febelfin Charter aan u kan worden voorgesteld. Dit is enkel mogelijk
als u voldoet aan alle andere bovenstaande voorwaarden.

De kredietnemer(s) verklaart (verklaren) op erewoord dat alle bovenstaande verklaringen juist zijn.
Vink dit vakje aan als u akkoord gaat. Als dit vakje niet is aangevinkt, is uw aanvraag onvolledig en
wordt deze geweigerd.

Het uitstel van betaling is een maatregel van FEBELFIN in samenwerking met kredietinstellingen en de Belgische Staat. Een
dergelijk uitstel van betaling is onderworpen aan artikel VII 145 van het Wetboek van economisch recht en vereist een
officieel verzoek van U. Uw kredietgever brengt geen aanvraagkosten in rekening.
Dit verzoek wordt geanalyseerd door uw kredietgever, die niet verplicht is om het te accepteren.
Dit verzoek gaat uit van een kredietanalyse (waaronder o. a. en niet uitsluitend de raadpleging van de bestanden van de
Centrale van Kredieten aan Particulieren) en het voldoen aan andere voorwaarden bepaald door uw kredietgever.

De opschorting van de betaling van het kapitaal en de rente is van toepassing vanaf de vervaldag van de maand die volgt op
de maand waarin de aanvraag met behulp van dit formulier is ingediend, en wel voor een periode van maximaal 6 maanden
die in ieder geval eindigt op 31 oktober 2020 en ten vroegste begint op 1 mei 2020. Bijgevolg zullen aanvragen die na 30
Paraaf van elke kredietnemer :

april 2020 worden ingediend, leiden tot een opschorting van de betaling van minder dan 6 maanden. De uiterste datum
voor het indienen van uw aanvraag is 30 september 2020. De betaling in april zal normaal plaatsvinden.

Wij vragen u de volgende documenten of bewijzen aan te leveren:
•
Ter identificatie moet u een dubbelzijdige kopie van uw elektronische identiteitskaart bijvoegen.
•
Formulier C3.2. Corona-werker, geleverd door uw werkgever, indien u een werknemer bent
•
Informatieformulier overbruggingsrecht - gedwongen onderbreking door coronavirus geïntroduceerd via uw
sociaal secretariaat, als zelfstandige
•
Bewijs van netto gezinsmaandinkomen van februari 2020, indien u een netto gezinsmaandinkomen heeft van
minder of gelijk aan 1.700 EUR.

Als uw aanvraag wordt geaccepteerd, zullen we u een nieuw aflossingsschema bezorgen dat na de periode van uitstel van
toepassing zal zijn.
Om redenen van soepele communicatie en snelheid, machtig ik de Kredietgever uitzonderlijk om het hierboven vermelde emailadres van lener 1 te gebruiken voor alle communicatie met betrekking tot mijn hypotheeklening en met betrekking tot
de verwerking van mijn krediet. Ik kan de communicatie op elk moment per e-mail beëindigen door e-mail of post aan mijn
kredietinstelling te melden.
De Bijlage A, indien ingevuld, is een integraal onderdeel van dit formulier.
Nadat elke pagina is geparafeerd, ondertekent elke kredietnemer voor goedkeuring:

Naam en handtekening van elke kredietnemer

We doen er alles aan om uw verzoek zo snel mogelijk te verwerken. We begrijpen uw bezorgdheid.

Gelieve dit formulier, ondertekend en vergezeld van de gevraagde ondersteunende
documenten, naar het volgende e-mailadres terug te sturen:

BackOfficeML@recordcredits.be

Paraaf van elke kredietnemer :

Bijlage A : Aanvullende verklaring op eer
Deze aanvullende verklaring op erewoord moet enkel ingevuld en ondertekend worden door klanten die meer dan één
eigendom bezitten en die enkel en alleen omwille van deze reden niet voldoen aan alle vereiste voorwaarden die zijn
opgenomen in het door Febelfin op 31 maart 2020 gepubliceerde Charter.
De kredietnemer(s) verklaart (verklaren) op eer dat hij(zij) betalingsmoeilijkheden ondervindt(en), omdat zijn (hun)
inkomsten, door de gevolgen van Covid-19, als volgt gedaald zijn:
Aard van het inkomen
Inkomsten voor Maart 2020
Inkomsten op heden (Covid-19)
Netto maandloon (loontrekkende)
Vervangingsinkomsten (werkloosheid,
invaliditeit, pensioen..)
Totale huurinkomsten
Aantal verhuurde entiteiten
Maandomzet (zelfstandige)
Onderhoudsgeld

Bijgevolg, vraagt(en) de kredietnemer(s) een betalingsuitstel aan voor de kredieten met de volgende contractnummers 3
Contractnummer:

Contractnummer:

Contractnummer:

Contractnummer:

Contractnummer:

Contractnummer:

Voor de volgende redenen wijst(zen) de kredietnemer(s) de evolutie van zijn(hun) inkomsten aan de Covid-19 crisis toe :

De kredietnemer(s) bevestigt(en) dat hij (zij) op de hoogte is (zijn) van het feit dat, indien zijn (hun) aanvraag door de
kredietgever wordt aanvaard:
•
de looptijd van zijn (hun) hypothecair krediet wordt verlengd met het aantal maanden dat gelijk is aan het
aantal maanden dat de betaling is uitgesteld.
•
de maandelijkse terugbetaling van het krediet wordt over de resterende looptijd van het krediet verhoogd ter
compensatie van de rente die tijdens de opschortingsperiode niet is ontvangen, en dit ongeacht het netto
maandinkomen van het gezin
☐ De kredietnemer(s) verklaart (verklaren) op erewoord dat alle bovenstaande verklaringen juist zijn.
Vink dit vakje aan als u akkoord gaat. Als dit vakje niet is aangevinkt, is uw aanvraag onvolledig en wordt deze
geweigerd.

3

Kredieten die nog in trekking zijn, alsook kredieten van het type overbruggingskrediet light komen niet in aanmerking voor faciliteiten,
evenmin kredieten waarvoor u betalingsachterstanden heeft opgelopen.

Paraaf van elke kredietnemer :

