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WOONKREDIETAANVRAAG
via uw MAKELAAR

 
Beste klant

U ondertekende een kredietaanvraag voor uw woning via uw makelaar.
Het betreft het Soepel Woonkrediet van BNP Paribas Fortis aangeboden via Demetris (BNP Paribas Group), die samen met uw makelaar 
zorgt voor de verdere afhandeling van uw kredietaanvraag. 

Welke documenten zijn nodig 
voor een snelle beslissing van 
uw kredietaanvraag

Uw makelaar bezorgt u volgende documenten 

 Een kopie van uw kredietaanvraag
 De prospectus en de tarievenkaart (= deel 2 van prospectus)
 De algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis

Uw makelaar bezorgt u een checklist met alle nodige documenten voor de analyse van uw kredietaanvraag.
Bezorg al deze documenten zo snel mogelijk aan uw makelaar.

Uw makelaar bezorgt uw kredietaanvraag en alle nodige documenten voor analyse aan Demetris.

Uw makelaar brengt u op de hoogte dat Demetris voor uw 
kredietaanvraag een gunstig advies heeft verleend, onder 
bepaalde voorwaarden en/of het bezorgen van nog ontbrekende 
documenten

Indien uw kredietaanvraag geweigerd 
wordt, dan brengt uw makelaar u op 
de hoogte.

Uw kredietaanvraag wordt aanvaard en u ontvangt: 

 het ESIS (Europees gestandaardiseerd informatieformulier)
 het Overzicht gegevens kredietaanvraag
 het Aanbod
 de 'Overdracht van loon en inpandgeving van schuldvorderingen'

U ondertekent het ESIS, het Overzicht gegevens kredietaanvraag en het Aanbod, en uw makelaar bezorgt deze documenten aan Demetris.
Opmerking: door de ondertekening van het Aanbod, ontstaat het kredietcontract en kan het niet meer gewijzigd worden. Vanaf dat 
moment zijn ook de dossierkosten verschuldigd. 

Demetris bezorgt het aanbod aan de notaris voor de voorbereiding van de akte
en het vastleggen van een datum voor het verlijden van de akte bij de notaris.

Alle fondsen worden niet vrijgegeven op de dag van 
de akte. (bv. bij nieuwbouw of verbouwingen): 
Naargelang de vorderingen van de werken, bezorgt u uw 
makelaar een Aanvraag geldopname woonkrediet met een 
kopie van de bijhorende facturen (en eventueel uw 
betalingsbewijzen, indien u zelf uw facturen heeft betaald). 

Alle fondsen worden vrijgegeven op de dag van de 
akte (bv. bij aankoop).

Na de laatste geldvrijgave, is uw kredietaanvraag 
afgehandeld.

Uw kredietaanvraag is nu afgehandeld.

 
Indien u tijdens de looptijd van uw woonkrediet wijzigingen (inkorting looptijd, wijziging formule, tenlasteneming,..) wenst aan te brengen, 
kunt u zich hiervoor tot uw makelaar wenden. 
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    Het 'Soepel Woonkrediet' van BNP Paribas Fortis

(Het Soepel Woonkrediet van BNP Paribas Fortis is een hypothecair krediet met onroerend doel overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht (WER), 
boek VII, titel 4, hoofdstuk 2)

Het Soepel Woonkrediet evolueert mee met u en uw budget

Soepel
bij de start
van het krediet

 Betaal minder bij het begin van uw krediet. 
U kunt tot maximaal 36 maanden na de start van uw krediet wachten met de terugbetaling van kapitaal. U 
betaalt dan enkel de intresten op de opgenomen bedragen (en eventueel reserveringsprovisie op het niet 
opgenomen kapitaal). Het kapitaal wordt tijdens de resterende looptijd van het krediet terugbetaald (de 
looptijd blijft gelijk, de mensualiteit stijgt).

 ECOVOORDELEN
Er wordt geen reserveringsprovisie aangerekend voor 

o Nieuwbouw
o aankoop verbouwingen (energiebesparende werken)

(voorwaarden op de tarievenkaart, deel 2 van de prospectus) 

Soepel
tijdens
de looptijd
van het krediet
(onder voorwaarden: zie de 
prospectus van BNP Paribas Fortis 
'Maak uw (woon)project écht waar' 
op www.demetris.be)

 Tijdelijk maandelijks minder betalen.
Een tegenslag kan iedereen treffen. U kunt tot tweemaal toe maximaal 6 maanden vrijgesteld worden van 
terugbetaling van kapitaal. De oorspronkelijke looptijd wordt verlengd, de mensualiteit verhoogt niet.

 Minder lang terugbetalen door de looptijd te verkorten.
Door een verbeterde financiële situatie verhoogt u uw maandelijkse afbetaling, waardoor uw totale 
schuldenlast daalt.

 Minder terugbetalen per maand door de looptijd te verlengen.

 De formule wijzigen.
Bij elke contractuele renteherziening kunt u, bij een variabele rente, overstappen naar elke andere 
beschikbare formule, variabel of vast, die op dat moment wordt aangeboden.

 De terugbetalingswijze veranderen.
Van een krediet met gelijke mensualiteiten naar een krediet met gelijke kapitaalsdelgingen of omgekeerd.

 Opnieuw kapitaal opnemen.
Indien u na verloop van tijd uw woning wenst uit te breiden of te verbouwen, kunt u tot 120% van het 
oorspronkelijke kapitaal (steeds beperkt tot quotiteit 100%) opnieuw ontlenen. Hierdoor bespaart u 
notariskosten. 

Disclaimer:
Deze kredietaanvraag kan niet beschouwd worden als een aanbod. Zij houdt geen verbintenis in, noch voor uzelf, noch voor Demetris of één van haar vertegenwoordigers. De tarieven en de 
leenquotiteit zijn afhankelijk van de gegevens van de ondertekende kredietaanvraag.Gelieve u te wenden tot uw notaris voor een precieze berekening van de kosten verbonden aan uw onroerend 
project. 
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 


