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Net op het moment dat u het krapst bij kas zit, hebt u geld nodig... 
Hebt u dat ook  vaak voor? 

Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw dak lekt. 

Uiteraard kan u niet wachten met de herstelling. Maar intussen blijven 
de vaste maandelijkse facturen natuurlijk bij u in de brievenbus vallen. 

Wat moet u doen?

Toch maar uw spaargeld aanspreken of een lening aangaan, die u 
daarna moet terugbetalen? 

Dankzij de consumentenkredietformules van Belfius Bank voert u de 
onverwachte herstelling uit, terwijl uw spaarcentjes rustig rente blijven 
opleveren.

Consumenten-
kredieten
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Een lening op afbetaling is een kredietcontract waarbij Belfius Bank u een bedrag ter beschikking stelt om 
een aantal uitgaven te financieren1. Daartegenover staat dat u zich ertoe verbindt dit krediet binnen een 
bepaalde termijn terug te betalen op basis van vaste maandelijkse aflossingen. Alles is van meet af aan 
bekend: u kent de rentevoet en het jaarlijks kostenpercentage (JKP), het bedrag dat u elke maand moet 
terugbetalen en de looptijd van het krediet. Belfius biedt u diverse leningen op afbetaling aan, afhankelijk 
van het doel van het krediet:

BEDRAG EN LOOPTIJD
Het minimumbedrag van een autolening is 2.500 
euro. Het minimumbedrag van een renovatiele-
ning is 2.000 euro. Het minimumbedrag van een 
studentenkrediet in de vorm van een lening op 
afbetaling en van een persoonlijke lening is 1.250 
euro. Het minimumbedrag van een kooplening  
en van een fietslening bedraagt 1.000 euro.

Het bedrag dat u kan lenen, hangt voornamelijk 
af van uw terugbetalingsvermogen. De maximale 
terugbetalingsduur is beperkt bij Koninklijk 
Besluit en hangt af van het geleende bedrag. De 
maximumlooptijden afhankelijk van het doel zijn 
vastgelegd en vindt u terug in de tabel hiernaast.

•  de autolening
•  de Autolening Energie2 en de Autolening 

Energie +3

•  de renovatielening
•  de Renovatielening Energie4

•  de kooplening
•  de persoonlijke lening, die u vrij kan besteden
•  het studentenkrediet in de vorm van een lening 

op afbetaling5

•  de fietslening6

1 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
2 Bestemd voor de financiering van een nieuwe wagen of een tweedehandswagen van maximaal 3 jaar oud met een CO2-uitstoot ≤ 135 g/km volgens de WLTP-norm 

of met een CO2-uitstoot ≤ 108 g/km volgens de NEDC 1.0-norm. Hybride voertuigen of voertuigen op LPG komen eveneens in aanmerking voor financiering door een 
Autolening Energie.

3 Uitsluitend bestemd voor de financiering van een nieuwe of een tweedehands (max. 3 jaar oude) elektrische wagen of een plug-in hybride wagen met een CO2-uitstoot 
< 50g/km.

4 Een Renovatielening Energie is een lening op afbetaling, onderworpen aan Boek VII (Titel 4, hoofdstuk 1 “Consumentenkrediet”) van het  Wetboek Economisch Recht, 
welke enkel een of meerdere van de volgende uitgaven kan financieren (min. 50% en max. 100% van de factuur): een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel of on-
derhoud van een verwarmingsketel; installatie van een waterverwarmingssysteem op zonne-energie, installatie van zonnepanelen om zonne-energie om te zetten in 
elektrische energie, plaatsing van warmtepompen, plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met klok, plaatsing van isolerend glas, isolatie van 
het dak, muren en vloeren, energieaudit van het huis; levering en plaatsing van een pelletketel, levering en plaatsing van een warmtepompboiler, levering en plaatsing 
van domotica (bv. regeling energieverbruik), levering en plaatsing van een groen dak, levering en plaatsing van een powerwall, levering en plaatsing van een windmo-
len, levering en plaatsing van inbraakvertragende gevelelementen, alarmsystemen en/of camerasystemen uitgerust met een opnamemodule en de kosten voor het 
beheer ervan door een alarmcentrale; de levering en plaatsing van brandblussers, rookmelders, noodladders en/of brandwerende  deuren (zie details en voorwaarden in 
het kantoor of op belfius.be). Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier. 

5 Enkel personen ouder dan 18 jaar kunnen het studentenkrediet (lening op afbetaling) aanvragen.
6 Fietslening en eventuele aanverwante kosten (maximaal 10% van de prijs van het voertuig, met inbegrip van toebehoren voor het voertuig (lichten, fietszakken…) of voor 

de bestuurder (helm…) en vermeld op de factuur van het voertuig. Ook mogelijk voor betaling van de fietsverzekering of schuldsaldoverzekering, van de bijstand en van 
de inschrijving bij DIV) is een lening op afbetaling onderworpen aan Boek VII: andere voertuigen ≤ 3 jaar die door de mens worden aangedreven of elektrische voertui-
gen met elektrische aandrijving die een alternatief vormen voor wagens (fietsen en driewielers, ook die met elektrische ondersteuning, nieuwe elektrische motoren/
scooters < 250 cc met elektrische aandrijving, monowheels, elektrische steps en Segways).

DOEL MAXIMUMDUUR

Nieuwe wagen (autolening), 
fietslening

84 maanden

Tweedehandswagen (autolening) 60 maanden

Autolening Energie en Autolening 
Energie +

84 maanden

Woning (renovatielening)   
(kooplening), persoonlijke lening

120 maanden

Renovatielening Energie 120 maanden

Studentenkrediet  
lening op afbetaling)

72 maanden

De lening
op afbetaling
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RENTEVOET
De rentevoet is vast en wordt bij het begin vast-
gelegd voor de hele looptijd van het krediet. Het 
JKP (jaarlijks kostenpercentage) geeft de totale 
kostprijs van uw krediet weer: het omvat de debe-
tinterest maar ook alle andere kosten die met het 
krediet te maken hebben. Het is een percentage 
op jaarbasis van het  kredietbedrag en de bereke-
ningswijze is bij Koninklijk Besluit vastgelegd. Het 
JKP varieert afhankelijk van het soort van krediet, 
het bedrag en de looptijd ervan. Voor de lening 
op afbetaling is het JKP gelijk aan de debetrente-
voet. De huidige tarieven staan vermeld in de fiche 
‘Rentevoeten en tarieven geldig voor de privé-
klanten’.

TERUGBETALING

1 – Vaste maandelijkse aflossingen
Tijdens de hele looptijd van het krediet betaalt 
u elke maand hetzelfde bedrag terug, maar het 
respectievelijke aandeel in de aflossing van het ka-
pitaal en de interest evolueert. In het begin betaalt 
u weinig kapitaal terug en is het aandeel van de 
interest groot. Naarmate u uw lening terugbetaalt, 
zal deze verhouding omgekeerd worden. U ziet 
hierna een voorbeeld van een studentenkrediet 
(lening op afbetaling) van 11.000 euro, waarvan 
de terugbetaling gespreid is over 60 maanden. 
Voor een JKP van 7,60% (is gelijk aan de vaste de-
betrentevoet) bedraagt de maandelijkse aflossing 
219,62 euro. Het totaal terug te betalen bedrag is 
13.177,20 euro. 

Voor de terugbetaling van uw eerste aflossing 
hebt u de keuze uit 3 formules7. 

1) De klassieke formule: u start de terugbetaling 
1 maand nadat u het ontleende bedrag hebt 
ontvangen.

2) De formule uitgestelde terugbetaling met 
verlengde looptijd7: u start de terugbetaling 
2 maanden nadat u het ontleende bedrag 
hebt ontvangen en u behoudt hetzelfde aantal 
maandelijkse terugbetalingen. De totale loop-
tijd van uw krediet bedraagt dan de initiële loop-
tijd + 1 maand.

3) De formule uitgestelde terugbetaling met 
ongewijzigde looptijd8: u start de terugbetaling 
2 maanden nadat u het ontleende bedrag hebt 
ontvangen en u vermindert het aantal maande-
lijkse terugbetalingen met 1 maand. De totale 
looptijd van uw krediet komt dan overeen met 
de initiële looptijd.

Voorbeeld

U wenst een lening op afbetaling voor een bedrag 
van 7.500 euro en een looptijd van 36 maanden 
met een JKP van 6,05% (is gelijk aan de vaste de-
betrentevoet). 

1) De klassieke formule: u ontvangt uw krediet 
op 01-01-2022. Op 01-02-2022, 1 maand later, 
betaalt u de eerste van uw 36 maandelijkse 
terugbetalingen (227,78 euro per maand). 
Uw laatste maandelijkse terugbetaling gebeurt 
op 01-01-2025. Het totale terug te betalen be-
drag is 8.200,08 euro.

2) De formule uitgestelde terugbetaling met ver-
lengde looptijd: u ontvangt uw krediet op 01-01-
2022. Op 01-03-2022, 2 maanden later, betaalt u 
de eerste van uw 36 aflossingen (228,90 euro 
per maand). Uw laatste terugbetaling gebeurt 
op 01-01-2025. Het totale terug te betalen be-
drag is 8.240,40 euro.

3) De formule uitgestelde terugbetaling met on-
gewijzigde looptijd: u ontvangt uw krediet op 
01-01-2022. Op 01-03-2022, 2 maanden later, be-
taalt u de eerste van uw 35 aflossingen (234,88 
euro per maand). Uw laatste terugbetaling ge-
beurt op 01-01-2025. Het totale terug te betalen 
bedrag is 8.220,80 euro.

7 Indien de looptijd van het krediet gelijk is aan de wettelijke maximale looptijd, dan kan u kiezen voor hetzij de klassieke formule, hetzij de formule uitgestelde betaling 
met ongewijzigde looptijd.

8 De formules met uitgestelde betaling zijn slechts mogelijk voor: 
 (a) een lening op afbetaling met een looptijd kleiner dan of gelijk aan 60 maanden en met een maximaal JKP van 15%;
 (b) een lening op afbetaling met een looptijd groter dan 60 maanden en kleiner dan of gelijk aan 120 maanden en met een maximaal JKP van 7%.
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2 – Vervroegde terugbetaling
U kan op elk ogenblik uw lening op afbetaling ge-
heel of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen, maar 
Belfius rekent u daarvoor wel een wederbeleg-
gingsvergoeding aan. Waarom? Omdat de mid-
delen die zo aan de bank worden terugbetaald, 
vroeger dan gepland een nieuwe bestemming of 
belegging moeten krijgen. Vandaar de term ‘we-
derbeleggingsvergoeding’. Wanneer het volledige 
krediet vervroegd wordt terugbetaald, mag de 
vergoeding niet hoger zijn dan 1% van het bedrag 
in kapitaal dat vervroegd werd terugbetaald indien 
de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en 
het overeengekomen einde van de overeenkomst 
meer dan één jaar bedraagt. Indien de termijn niet 
meer dan één jaar bedraagt, is de vergoeding be-
perkt tot 0,5% van het bedrag in kapitaal dat ver-
vroegd werd terugbetaald.

WAARBORGEN
Afhankelijk van uw terugbetalingsvermogen, het 
geleende bedrag enz. kan Belfius u vragen be-
paalde waarborgen te geven, zoals loonoverdracht, 
inpandgeving van effecten, bedragen op spaar- of 
termijn rekening, een borgstelling enz. Op basis 
van de analyse van uw kredietaanvraag wordt be-
paald of er waarborgen nodig zijn.

VERZEKERINGEN
U hebt wellicht al een hele reeks verzekeringen af-
gesloten: een verzekering voor de woning, voor de 
auto, een bijstandsverzekering enz. Maar hebt u er 
al aan gedacht dat, wanneer u een lening op afbe-
taling aangaat, sommige ongunstige  verrassingen 
tijdens uw leven uw naasten financiële moeilijkhe-
den kunnen berokkenen?

Hiervoor kan u een Belfius Credit Cover9 afsluiten. 
Dat is een niet-verplichte verzekering die uw gezin 
beschermt tegen de financiële gevolgen van een 
overlijden door een ongeluk of wegens ziekte of 
tegen de gevolgen van tijdelijke of blijvende vol-
ledige invaliditeit, doordat ze het schuldsaldo van 
de lening op afbetaling dekt. Belfius Credit Cover 
werd speciaal uitgewerkt voor het dekken van 
overlijdensrisico’s, maar ook van invaliditeitsrisico’s.

Zo beschermt u in geval van overlijden uw naas-
ten door ervoor te zorgen dat ze uw lening niet 
moeten terugbetalen. Bij tijdelijke (> 90 dagen) of 
blijvende invaliditeit neemt Belfius Credit Cover de 
terugbetalingen op zich (maandelijkse aflossing 
van de lening + verzekeringspremie). Belfius Credit 
Cover is dus de onontbeerlijke aanvulling bij een 
lening op afbetaling. Aangezien de verzekering 
niet verplicht is, zijn de kosten voor  Belfius Credit 
Cover niet opgenomen in het JKP van het krediet. 
Afhankelijk van het gefinancierde goed vindt u bij 
Belfius eveneens:

 > een autoverzekering, de app-normale autover-
zekering

 > een brandverzekering voor onroerende investe-
ringen, de app-normale woonverzekering

GEVOLGEN VAN NIET-BETALING
Zie achteraan.

TOEKENNINGSPROCEDURE
Indien u een lening op afbetaling wil aangaan bij 
Belfius, dan kan u dit online, via uw smartphone, 
tablet of pc. U kan ook terecht in een van onze 
kantoren, waar onze kredietspecialist met genoe-
gen een aangepast voorstel voor u zal uitwerken 
dat rekening houdt met uw individuele situatie. 
Voor de volgende kredieten zijn bewijsstukken 
nodig: de autolening, de renovatielening, de Reno-
vatielening Energie, de kooplening, de fietslening, 
het studenten krediet onder de vorm van een le-
ning op afbetaling. Een aankoopfactuur of de oor-
spronkelijke (getekende) bestelbon op naam van 
de kredietnemer volstaan. Voor een persoonlijke 
lening zijn dergelijke documenten niet nodig aan-
gezien u niet hoeft te zeggen wat u wil financieren.

Voor een Autolening Energie moet de factuur, de 
bestelbon of het gelijkvormigheidsattest van het 
voertuig de CO2-uitstoot vermelden; deze moet 
kleiner of gelijk zijn aan 135 g/km volgens de WLTP-
norm of kleiner of gelijk zijn aan 108 g/km volgens 
de NEDC 1.0-norm.

Hybride voertuigen of voertuigen op lpg komen 
ook in aanmerking voor financiering door een 
Autolening Energie. De factuur, de bestelbon of het 
gelijkvormigheidsattest moet dit voertuigtype ver-
melden.

9 Vraag naar de voorwaarden van de verzekeringspolissen (franchise, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.) in uw kantoor of raadpleeg ze op belfius.be.  
De algemene voorwaarden en de verzekeringspolissen hebben voorrang op de commerciële brochures.

 De verzekeringsproducten Belfius Line Protect, de app-normale autoverzekering, de app-normale woonverzekering en Belfius Credit Cover worden verkocht door 
Belfius Insurance, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht erkend onder nr. 0037 – Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel – RPR Brussel 0405.764.064.
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Voor een Autolening Energie + moet de factuur, de 
bestelbon of het gelijkvormigheidsattest vermel-
den dat het een elektrische wagen of een plug-in 
hybride wagen met een CO2-uitstoot < 50g/km 
betreft.

In het kader van een Renovatielening Energie moet 
de factuur het bewijs bevatten dat de uitgaven be-
stemd waren voor de  milieuvriendelijke doeleinden 
en de uitgaven voor inbraak- en/of brandbeveiliging 
die de bank daarvoor in aanmerking neemt, meer 
bepaald: 

 > een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel 
plaatsen of onderhoud ervan

 > een systeem voor verwarming met zonne-ener-
gie plaatsen

 > zonnepanelen plaatsen voor de omzetting van 
zonne -energie in elektriciteit

 > een omvormer voor zonnepanelen plaatsen

 > andere systemen voor de productie van geo-
thermische energie plaatsen

 > thermostatische kranen of een kamerthermo-
staat met tijdschakelaar plaatsen

 > isolerend glas plaatsen

 > het dak, de muren en de vloeren isoleren

 > een energieaudit van de woning uitvoeren

 > levering en plaatsing van:

• een pelletketel
• een warmtepompboiler
• domotica (bv. regeling energieverbruik)
• een groen dak
• een powerwall
• een windmolen

 > installeren of plaatsen van: 

• beveiligingssystemen voor deuren, ramen, lui-
ken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, 
keldergaten en hekken zoals veiligheidsslo-
ten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveili-
gingssystemen en kierstandhouders

• een motor van een elektrische garagepoort 
met anti-ophefsysteem; gepantserde deuren 
en poorten

• alarmsystemen en componenten ervan en 
voor de kosten die gepaard gaan met het be-
heer van alarmen door een vergunde alarm-
centrale

• een camerasysteem uitgerust met een regis-
tratiesysteem

• een waterblusser of poederblusser, rookmel-
ders en vluchtladders

• een automatisch blustoestel voor verwar-
mingslokalen op stookolie

• brandwerende deuren tussen de garage en 
de woning, tussen het slaap- en woongedeel-
te van de woning, aan de binnentoegang van 
het verwarmingslokaal

De Renovatielening Energie financiert uitsluitend 
deze doeleinden. 

We vragen u eveneens een bewijs van uw inkom-
sten. De laatste twee loonfiches volstaan daarvoor.

De tarieven voor de 
verzekeringsformules van 
Belfius zijn beschikbaar in 
onze kantoren.
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U hebt geld nodig voor een bepaalde periode en u wacht bijvoorbeeld nog op de uitbetaling van een 
verzekering of dividend? Geen probleem. Voor dergelijke situaties kan u bij Belfius een brugkrediet10 
 afsluiten. Zoals de naam het zegt, gaat het om een kredietopening11 voor bepaalde duur waarmee u een 
tijdelijk tekort aan liquide middelen overbrugt, zonder dat u uw spaargeld moet aanspreken.

BEDRAG EN LOOPTIJD
De looptijd van een brugkrediet ligt vast en be-
draagt maximaal 5 jaar. Het minimumbedrag is 
7.500 euro en het maximumbedrag is afhankelijk 
van uw concrete noden en financiële situatie.

RENTE
Het brugkrediet is een krediet waarvan de debet-
rentevoet kan stijgen of dalen. Het JKP (jaarlijks 
kostenpercentage) geeft de totale kostprijs van 
uw krediet weer. De rente die wordt toegepast op 
uw brugkrediet hangt af van het bedrag dat wordt 
toegestaan. Ze wordt dagelijks berekend op het 
saldo van het krediet en elke eerste dag van de 
van de maand gedebiteerd van het saldo van het 
brugkrediet. De huidige tarieven staan vermeld in 
de fiche ‘Rentevoeten en tarieven geldig voor de 
privéklanten’.

TERUGBETALING
Er wordt vooraf geen aflossingsplan opgemaakt. 
U betaalt enkel de maandelijkse rente. De terug-
betaling van het geleende kapitaal gebeurt op de 
eindvervaldag, bv. met de inning van een dividend 
of de verzilvering van een beleggingsportefeuille. 
Gedeeltelijke of volledige terugbetalingen zijn mo-
gelijk vóór de eindvervaldag, zonder dat hiervoor 
een wederbeleggings vergoeding verschuldigd is.

Voorbeeld: Brugkrediet (kredietopening voor 
bepaalde duur) voor een bedrag van 80.000 euro 
en een looptijd van 6 maanden met een JKP van 
8,50% (is gelijk aan de variabele debetrentevoet).

U beschikt over een brugkrediet 
van 80.000 euro

Uw effectief saldo  
op 01-04-2022

-80.000 EUR

01-02-2022 Uw maandelijkse 
interest 

-556,22 EUR

01-02-2022 Uw terugbetaling +556,22 EUR

Uw effectief saldo  
op 02-02-2022*

-80.000 EUR

*  Het bedrag in kapitaal (80.000 euro) zal binnen een 
termijn van 6 maanden terugbetaald moeten zijn.

WAARBORGEN EN BEWIJSSTUKKEN
De bewijsstukken hangen altijd af van de inhoud 
van het dossier. 

Bijvoorbeeld:

 > de onherroepelijke verbintenissen van de nota-
rissen en de financiële instellingen

 > elk bewijs van toekomstige en zekere inkom-
sten, bv. door de uitkering van een erfenis

GEVOLGEN VAN NIET-BETALING
Zie achteraan.

10 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier. 
11 Indien u een krediet wenst voor de financiering van een onroerend doel (bv. aankoop van een woning in afwachting van de verkoop van de huidige woning), dan dient 

u een overbruggingskrediet aan te vragen. Meer info vindt u in de prospectus ‘Woonkrediet’. 

Kredietopening
Brugkrediet

Voor een individuele offerte 
kan u terecht in een van  
onze kantoren.
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Budgetline, dat eveneens een betaalkaart omvat, is een soepele kredietopening voor onbepaalde duur die u 
kan gebruiken naargelang van uw behoeften. Het gebruik en de terugbetaling zijn heel eenvoudig. Dankzij 
 Budgetline beschikt u altijd over een financiële reserve. U betaalt enkel wanneer u er gebruik van maakt.

BEDRAG EN LOOPTIJD
Budgetline is een kredietopening die u een oplos-
sing biedt voor uitgaven van 1.250 tot 12.500 euro. U 
beschikt permanent over deze finan ciële reserve, 
want het krediet wordt voor onbepaalde tijd toe-
gekend12. Dit betekent dat uw contract geldig blijft 
zolang geen van beide partijen het beëindigt. U 
hoeft dus geen enkele formaliteit te vervullen wan-
neer u voor nieuwe kosten komt te staan en uw 
Budgetline wil gebruiken.

RENTE
Budgetline is een krediet waarvan de debetrente 
kan stijgen of dalen. Het JKP (jaarlijks kostenper-
centage) geeft de totale kostprijs van uw krediet 
weer, dus niet alleen de debetrentevoet maar ook 
alle andere kosten die met het krediet te maken 
hebben. Het is uitgedrukt in een percentage op 
jaarbasis van het kredietbedrag en wordt bere-
kend op een manier die bij Koninklijk Besluit is 
vastgelegd.

Aangezien aan uw Budgetline een verplichte be-
taalkaart gekoppeld is, is de prijs voor deze kaart 
verrekend in het JKP. 

Het JKP kan variëren afhankelijk van het opgeno-
men bedrag. 

De interest wordt dagelijks berekend en op de 
eerste van elke maand in mindering gebracht van 
het saldo van uw Budgetline. De huidige tarieven 
zijn vermeld in de fiche ‘Rentevoeten en tarieven 
geldig voor de privéklanten’.

12 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.

TERUGBETALING
U betaalt enkel interest op het effectief opgeno-
men bedrag. U betaalt elke maand 6% van het ver-
schuldigde saldo terug (met een minimum van 25 
euro), of meer indien u dat wil.

Budgetline is onderworpen aan de wettelijke 
verplichting van de nulstelling binnen een maxi-
mumtermijn van 60 maanden voor de kredietope-
ningen kleiner dan of gelijk aan 5.000 euro en bin-
nen een maximumtermijn van 96 maanden voor 
de  kredietopeningen groter dan 5.000 euro. De 
nulstellingstermijn is afhankelijk van het bedrag 
van het toegekende krediet.

Voorbeeld: 

Voor een Budgetline (kredietopening voor onbe-
paalde duur), een JKP van 13,50%, een variabele 
debetrente van 13,23% en een kost van de kaart 
van 0,02% per maand. Maandelijkse terugbetaling 
= 6% van het verschuldigde saldo.

Kredietopening
Budgetline
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U hebt een Budgetline van 2.000 euro

Uw effectief saldo  
op 01-01-2022

-1.500 EUR

Uw beschikbaar bedrag  
op 01-01-2022

+500 EUR

20-01-2022 Uw aankoop -30 EUR

21-01-2022 Uw opvraging  
Bancontact/Mister Cash 

-50 EUR

25-01-2022 Uw tankbeurt -25 EUR

01-02-2022 Uw maandelijkse 
interest 

-16,24 EUR

01-02-2022 Kostprijs van uw kaart  -0,31 EUR

01-02-2022 Uw maandelijkse 
afbetaling 

+96,30 EUR

Uw effectief saldo  
op 02-02-2022

-1.525,25 EUR

Uw beschikbaar bedrag  
op 02-02-2022

+474,75 EUR

WAARBORGEN
Afhankelijk van uw terugbetalingsvermogen of 
van het geleende bedrag enz. kan Belfius u be-
paalde waarborgen vragen, zoals loonoverdracht, 
inpandgeving van effecten, bedragen op spaar- of 
termijnrekening, borgstellingen enz. Deze eventu-
ele waarborgen worden gespecificeerd in de ana-
lyse van uw kredietaanvraag.

GEVOLGEN VAN NIET-BETALING
Zie achteraan.

VERZEKERINGEN
Belfius Line Protect13 is een verzekering die het 
debetsaldo van uw Budgetline dekt. Ze is niet ver-
plicht maar beschermt uw gezin tegen de financi-
ele gevolgen van een overlijden door een ongeluk 
of door ziekte of tegen de gevolgen van tijdelijke of 
blijvende volledige invaliditeit. U betaalt de verze-
kering enkel indien u de kredietlijn gebruikt. 

We kunnen u enkel aanraden om deze verzeke-
ring af te sluiten. Bij overlijden beschermt u zo 
uw naasten doordat u vermijdt dat ze uw krediet 
moeten terugbetalen. Bij tijdelijke (> 90 dagen) of 
blijvende invaliditeit neemt Belfius Line Protect 
de terugbetalingen op zich. Aangezien de verze-
kering niet verplicht is, zijn de kosten voor Belfius 
Line Protect niet opgenomen in het JKP van het 
krediet.

13 Vraag naar de voorwaarden van de verzekeringspolissen (franchise, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.) in uw kantoor of raadpleeg ze op belfius.be.  
De algemene voorwaarden en de verzekeringspolissen hebben voorrang op de commerciële brochures.

 De verzekeringsproducten Belfius Line Protect, de app-normale autoverzekering, de app-normale woonverzekering en Belfius Credit Cover worden verkocht door Bel-
fius Insurance, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht erkend onder nr. 0037 – Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel – RPR Brussel 0405.764.064.

Voor een individuele offerte 
of de tarieven van de diverse 
verzekeringsformules kan u 
terecht in een van onze 
kantoren.

GEBRUIK EN RAADPLEGING
Budgetline biedt de voordelen van een zichtre-
kening. Zo kan u uw saldo raadplegen en opvra-
gingen of overschrijvingen doen, maar kan u ook 
doorlopende opdrachten aanmaken en domici-
liëringen koppelen aan uw Budgetline-rekening. 
Dankzij de apps, Belfius Direct Net, Belfius Direct 
Phone en de Self-Service Banking-automaten 
beheert u uw Budgetline waar en wanneer het u 
het best past. De aan de Budgetline gekoppelde 
betaalkaart is bruikbaar in alle betaalautomaten 
van Bancontact/Mister Cash en ook in de terminals 
van winkels en tankstations.
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Budgetline Gold is een soepele kredietopening voor onbepaalde duur die werkt als een Budgetline, met 
enkele verschillen.
• De betaalkaart bij de Budgetline Gold is gratis.
• Maandelijkse afbetalingen zijn niet verplicht. U betaalt enkel interest op de effectief opgenomen 

bedragen. De momenteel geldende tarieven vindt u terug in de fiche ‘Rentevoeten en tarieven geldig 
voor de privéklanten’.

• Budgetline Gold is onderworpen aan de wettelijke verplichting van de nulstelling. Dat houdt in 
dat het gebruikte saldo minstens één keer om de 12 maanden volledig terugbetaald moet zijn als 
de kredietopening lager is dan of gelijk is aan 3.000 euro en één keer om de 60 maanden als de 
kredietopening groter is dan 3.000 euro. 

• Budgetline Gold, dat eveneens een betaalkaart omvat, is een soepele kredietopening die u kan gebruiken 
naargelang van uw behoeften. Het gebruik en de terugbetaling zijn heel eenvoudig. Dankzij Budgetline 
Gold beschikt u altijd over een financiële reserve14. U betaalt enkel wanneer u er gebruik van maakt.

Voorbeeld

Stel, u hebt een Budgetline Gold (kredietopening 
voor onbepaalde duur), met een JKP van 11,50% 
(is gelijk aan de variabele debetrente).

U hebt een Budgetline Gold van 20.000 euro

Uw effectief saldo  
op 01-01-2022

-10.000 EUR

Uw beschikbaar 
bedrag  op 01-01-2022

+10.000 EUR

10-01-2022 Uw opvraging -5.000 EUR

20-01-2022 Uw storting +3.000 EUR

01-02-2022 Uw maandelijkse 
interest

-114,70 EUR

Uw effectief saldo  
op 02-02-2022

12.114,70 EUR

Uw beschikbaar 
bedrag  op 02-02-2022

+7.885,30 EUR

14  Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.

Kredietopening
Budgetline Gold

Voor een individuele offerte 
kan u terecht in een van  
onze kantoren.
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BEDRAG EN LOOPTIJD
Een Budgetkrediet is een kredietopening van on-
bepaalde duur via uw zichtrekening, die u een 
oplossing biedt voor uitgaven tot 250, 625 of 1.240 
euro20. Eens om de 3 maanden moet het Budget-
krediet aangezuiverd worden.

RENTE
De debetrente van het Budgetkrediet kan stijgen 
of dalen binnen de limieten van het JKP (jaarlijks 
kostenpercentage). Dit JKP geeft de totale kost-
prijs van het krediet weer, dus niet alleen de debet-
rentevoet. Het is uitgedrukt in een percentage op 
jaarbasis, de manier van berekening is vastgelegd 
bij Koninklijk Besluit. 

De huidige tarieven vindt u in de fiche ‘Rentevoe-
ten en tarieven geldig voor privéklanten’.

TERUGBETALING
U betaalt enkel interest op het effectief opgeno-
men bedrag. Deze debetinteresten worden drie-
maandelijks afgerekend via uw zichtrekening. U 
betaalt het opgenomen bedrag terug zoals u wil, 
binnen een termijn van 3 maanden. Uw zichtreke-
ning mag immers maximaal 3 maanden ononder-
broken in debet blijven staan. 

GEVOLGEN VAN NIET-BETALING
Zie achteraan.

Voorbeeld

Stel, u hebt een Budgetkrediet (kredietopening 
van onbepaalde duur in de vorm van een geoor-
loofde debetstand op de zichtrekening) en een 
JKP van 9,50% (is gelijk aan een variabele debet-
rente).

U hebt een Budgetkrediet (geoorloofde debetstand  
op de zichtrekening) van 1.240 euro

Uw effectief saldo  
op 01-01-2022

-1.089,30 EUR

Uw beschikbaar bedrag  
op 01-01-2022 
 150,70 EUR

21-01-2022 Uw opvraging  
Bancontact/Mister Cash 
 - 50 EUR 

-1.139,30 EUR

02-02-2022 Overschrijving in uw 
voordeel  100 EUR

-1.039,30 EUR

23-03-2022 Uw aankoop - 6 EUR -1.045,30 EUR

27-03-2022 Uw tankbeurt - 75 
EUR

-1.120,30 EUR

27-03-2022 Uw opvraging  
Bancontact/Mister Cash 
 - 20 EUR

-1.140,30 EUR

01-04-2022 Uw kwartaalinterest 
 -23,94 EUR 

Uw effectief saldo  
op 02-04-2022 
 -1164,24 EUR

Uw beschikbaar bedrag  
op 02-04-2022 
 75,76 EUR

20 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.

Met het Budgetkrediet kan u onder nul gaan op uw zichtrekening en hebt u zo altijd een financiële reserve 
bij de hand. U betaalt enkel wanneer u er gebruik van maakt.

Kredietopening
Budgetkrediet
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Dankzij het budgetkrediet Comfort beschikt u steeds over een financiële reserve. Het gebruik en de 
terugbetaling zijn heel eenvoudig en u betaalt enkel wanneer u er gebruik van maakt.

Voorbeeld

Stel, u hebt een Budgetkrediet Comfort (krediet- 
opening van onbepaalde duur in de vorm van 
een geoorloofde debetstand op de zichtrekening) 
en een JKP van 9,50% (is gelijk aan een variabele 
debetrente).

U hebt een Budgetkrediet Comfort van 1.240 euro

Uw effectief saldo  
op 01-02-2022

-549,28 EUR

Uw beschikbaar bedrag  
op 01-02-2022

+690,72 EUR

10-02-2022 Overschrijving in uw 
voordeel  100 EUR

-449,28 EUR 

28-02-2022 Uw terugbetaling van  
uw budgetkrediet  
 449,28 EUR

+0 EUR

01-03-2022 Uw maandelijkse  
nteresten

-3,24 EUR

Uw effectief saldo  
op 02-03-2022

-3,24 EUR

Uw beschikbaar bedrag  
op 02-03-2022

+1236,76 EUR

BEDRAG EN LOOPTIJD
Een Budgetkrediet Comfort is een kredietopening 
van onbepaalde duur, terugbetaalbaar binnen 
een termijn van maximaal 1 maand, die u een op-
lossing biedt voor uitgaven van 250 tot 1.250 euro 
(per schijf van 250 euro) die het beschikbare saldo 
op uw zichtrekening overschrijden21. U beschikt 
permanent over deze financiële reserve, want het 
krediet wordt voor onbepaalde tijd toegekend. 
Dit betekent dat uw contract geldig blijft zolang 
geen van beide partijen het beëindigt. U hoeft dus 
geen enkele formaliteit te vervullen wanneer u 
voor nieuwe kosten komt te staan en uw Budget-
krediet Comfort wil gebruiken.

RENTE
De debetrente van het Budgetkrediet Comfort 
kan stijgen of dalen. Het JKP (jaarlijks kostenper-
centage) geeft de totale kostprijs van het krediet 
weer, dus niet alleen de debetrentevoet, maar ook 
alle andere kosten die met het krediet te maken 
hebben. Het is uitgedrukt in een percentage op 
jaarbasis van het kredietbedrag en wordt bere-
kend op een manier die bij Koninklijk Besluit is 
vastgelegd. 

De huidige tarieven zijn vermeld in de fiche ‘Ren-
tevoeten en tarieven geldig voor de privéklanten’.

TERUGBETALING
U betaalt enkel interest op het effectief opgeno-
men bedrag. De debetinteresten worden drie-
maandelijks afgerekend via de zichtrekening. Er 
zijn geen dossierkosten of kosten voor de toeken-
ning van het krediet. 

GEVOLGEN VAN NIET-BETALING
Zie achteraan.

21 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.

Kredietopening
Budgetkrediet Comfort

Voor een individuele offerte 
kan u terecht in een van  
onze kantoren.



De nalatigheidsinterestvoet is gelijk aan de laatst 
toegepaste debetrentevoet, verhoogd met een 
coëfficiënt van 10%. Deze nalatigheidsinterest is 
verschuldigd op het niet-betaalde saldo.

De aanmanings- of ingebrekestellingskosten wor-
den forfaitair vastgesteld op 7,50 euro. Die worden 
nog vermeerderd met de portokosten.

De kredietovereenkomst zal van rechtswege ont-
bonden worden indien:

 > er minstens 2 termijnen, of een bedrag van 20% 
van de totale terug te betalen som niet betaald 
zijn; én 

 > men 1 maand na aangetekende ingebrekestel-
ling deze verplichting tot terugbetaling niet is 
nagekomen.

In geval van ontbinding van de overeenkomst of 
verval van de termijn wegens niet-naleving van de 
verbintenissen door de klant zal deze het volgende 
verschuldigd zijn:

 > het verschuldigde blijvende saldo en het bedrag 
van de vervallen en niet-betaalde totale kosten 
van het krediet

 > de nalatigheidsinterest

 > 10% op de schijf van het verschuldigde blijvende 
saldo onder 7.500 euro en 5% op de schijf van het 
verschuldigd blijvend saldo boven 7.500 euro

Elke overschrijding van de kredietopening is ver-
boden en moet onmiddellijk worden aangezui-
verd. Indien de consument zijn verplichtingen niet 
nakomt 1 maand na het verzenden van een aan-
getekende ingebrekestelling wordt de kredietope-
ning opgezegd.

De kredietovereenkomst zal geregistreerd worden 
bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 
De kredietnemer heeft het recht deze gegevens te 
consulteren en te verbeteren.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

Gevolgen van
niet-terugbetaling

Verantwoordelijk uitgever: Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel
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