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Je vrijblijvende
kredietaanvraag via
FABU BV

Datum aanvraag

___ / ___ / _______

Aanvraag m.b.t:

□
□
□
□
□

Hypothecair woonkrediet

□

Andere:

Lening op afbetaling

Identiteit aanvrager(s):
Naam &
voornaam
aanvrager 1

Financiering
Investeringskrediet
Gemengd kredieten (woonkrediet /
investeringskrediet)

Naam &
voornaam
aanvrager 2

Naam &
voornaam
aanvrager 3

Verklaren kennis te hebben genomen van het FABU informatiedocument dat ter inzage ligt in de kantoren van FABU BV en
online ter beschikking staat via volgende link: https://www.fabu.be/uploads/files/FABU%20Informatiedocument%20%20herwerkt%20januari%202020.pdf,

Verklaren kennis te hebben genomen van het ESIS en prospectus van de kredietmaatschappij: ________________ ____
alsook van het geldende tarief en tarievenfiche bij de vernoemde maatschappij op datum van ____/____ /________
Machtigt de kredietbemiddelaar en de kredietmaatschappij zonder verplichting van hun kant om alle nodige controles te
doen. Alle partijen verklaren uitdrukkelijk geen andere schulden te hebben dan die welke werden meegedeeld aan de
kredietbemiddelaar FABU BV. Alle partijen verklaren uitdrukkelijk dat ze hun verbintenissen zijn nagekomen en dat de
geplande investeringen en hun financiële situatie een juiste weergave zijn. De aanvragers verklaren uitdrukkelijk FABU BV
geen vergoeding, geen dossierkost of expertisekosten te hebben betaald of om het even welke onderhandelingsprovisie
in verband met deze kredietaanvraag. De bank- en dossierkosten zijn verschuldigd van bij de uitgifte van het aanbod
ongeacht of dat leidt tot het afsluiten van het contract of niet. Ten gepaste tijde ontvangt u een betaalbericht. Er worden
eveneens dossierkosten aangerekend bij een wijziging van het aanbod of bij een wijziging van de overeenkomst waarvoor
het dossier opnieuw moet worden geanalyseerd en een nieuw aanbod moet worden uitgewerkt.
Die kosten worden vermeld in de tarievenfiche die geldt op het ogenblik van de aanvraag.
Geraadpleegde bestanden
-

Centrale voor kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België
Indien van toepassing, centrale voor kredieten aan Ondernemingen van de Nationale Bank van België
De bestanden van de betrokken kredietmaatschappijen, dochtermaatschappijen,…
Deze lijst is niet limitatief
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Verwerking van persoonsgegevens
Ondergetekende(n), zowel in hun eigen naam als in naam van hun vennootschap(pen) waar men eventueel zaakvoerder,
directeur, hoofdaandeelhouder,… is, aanvaarden onherroepelijk:
1.

2.

3.

4.

Dat iedere kredietmaatschappij, de vennootschappen van hun en de groep waaraan ze verbonden zijn alsook de
vennootschappen waarmee men contractueel gebonden zijn in het kader van hun activiteiten om alle
persoonsgegevens te verwerken op voorwaarde dat dat wettelijk vereist of toegelaten is, of op voorwaarde dat dat
noodzakelijk of aanbevolen is voor het beheer en de uitvoering van de afgesloten kredieten, leningen,
kredietopeningen, de evaluatie van de klantenrelatie, de risico beoordeling, het voorkomen van misbruik en de strijd
tegen fraude.
Dat FABU BV hun persoonsgegevens verwerkt om hen op de hoogte te houden via telefoon, de post, e-mail van de
marketing en van de andere informatie over producten en diensten van FABU BV en FABU Verzekeringen BV. Men kan
zich daar tegen verzetten door een e-mail te sturen naar communicatie@fabu.be
Dat de kredietmaatschappijen hun persoonsgegevens verwerkt om hen op de hoogte te houden via telefoon, de post,
e-mail van de marketing en van de andere informatie over producten en diensten van de kredietmaatschappij. Men
kan zich daar tegen verzetten door een e-mail te sturen naar communicatie@fabu.be
Ondergetekende beschikt over een recht op inzage en verbetering van hun persoonsgegevens. Daartoe kunnen zij
schriftelijk een verzoek indienen bij de kredietmaatschappij of kredietbemiddelaar met toevoeging van een kopij van
hun identiteitskaart. Zij kunnen eveneens het openbaar register raadplegen van de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.
Onze volledige GDPR compliant kan u terugvinden via volgende link: https://www.fabu.be/gdpr

Verklaring
Ondergetekende(n) verklaren op eer zowel in eigen naam als in naam van de vennootschap(pen) waar men eventueel
zaakvoerder, directeur of hoofdaandeelhouder van is:
-

Te erkennen:
o Dat men de kennis heeft genomen van de prospectus voor rechtspersonen van de betrokken
kredietmaatschappij conform artikel 7 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen
inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen
o Dat men als natuurlijk persoon die handelen voor privé doeleinden kennis heeft genomen van het
prospectus van de betrokken kredietmaatschappij
o Dat men als natuurlijk of rechtspersoon kennis heeft genomen van het tarief en reglement klanten die ter
beschikking staat op de website van de vernoemde kredietmaatschappij of te verkrijgen op zijn verzoek en
dat deze te aanvaarden

-

Dat hem geen bevel, noch beslag, noch overdracht, noch delegatie wordt betekend
Nooit het voorwerp te zijn geweest van enig schadegeval, geschil of protest
Geen directe of indirecte belastingen verschuldigd te zijn aan de Schatkist noch enige andere sociale bijdrage aan de
RSZ en het RIZIV of aan enige andere soortgelijke instelling
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-

-

Dat de inlichtingen in dit document en in de bijlagen ervan volledig oprecht en waarheidsgetrouw zijn opdat FABU BV
en iedere kredietmaatschappij een betrouwbare analyse zou kunnen maken van zijn (hun) kredietwaardigheid.
De kredietmaatschappij heeft het recht de aanvraag te verwerpen, de akten niet te ondertekenen, of het krediet op te
zeggen zonder voorafgaande kennisgeving ingeval er sprake zou zijn van valse verklaringen, een verzwijging van een
element, een ververging van een element van één van de betrokken personen

Dit is geen kredietaanbod, een aanbod is pas definitief na ondertekening
van het kredietaanbod door alle partijen, kredietgever en kredietnemer.
Datum ondertekening ………/………/…………
Plaats ondertekening ………………………………………

Handtekening aanvrager 1 – vermeld
gelezen en goedgekeurd
Handtekening aanvrager 2– vermeld
gelezen en goedgekeurd
Handtekening aanvrager 3 – vermeld
gelezen en goedgekeurd

