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Artikel 1. De aanvrager verbindt zich ertoe de lening op afbetaling volledig terug te betalen zonder rente over een
termijn van 24 maanden volgens de aflossingstabel die de kredietgever bij de goedkeuringsbeslissing meegedeeld
heeft. De verplichting tot terugbetaling begint uiterlijk de tiende dag van de maand nadat het bedrag van de lening op
afbetaling is uitbetaald.
Art. 2. Als er verschillende aanvragers zijn, verklaart elke aanvrager hoofdelijk en ondeelbaar verbonden te zijn tot
terugbetaling van de geleende som, conform de bepalingen van deze overeenkomst en conform de aflossingstabel die
de kredietgever bij de goedkeuringsbeslissing meegedeeld heeft.

Art. 3. Als waarborg van deze terugbetalingsverbintenis verklaart de aanvrager aan de kredietgever, die aanvaardt, voor
zover de rekening een achterstand vertoont, onherroepelijk af te staan en over te dragen ten belope van het krachtens
het verleende krediet op de dag van de betekening of kennisgeving van de overdracht opeisbare bedrag, het voor
overdracht vatbare gedeelte van zijn wedden, lonen, pensioenen, vervangingsinkomsten, voordelen of vergoedingen die
hem zouden toekomen, of alle door derden verschuldigde sommen en vergoedingen van welke aard ook (zoals
bijvoorbeeld legaten en erfenissen, belastingteruggaven, tegoeden op spaar-, zicht- en/of effectenrekeningen bij een
financiële instelling, schadevergoedingen, uitkeringen krachtens een verzekering, premies en subsidies vanwege een
gemeentelijke, gewestelijke of federale overheid of instelling afhangende van zo een overheid. Deze opsomming is niet
limitatief en louter bij wijze van voorbeeld.
De aanvrager geeft machtiging aan de kredietgever om de betreffende sommen rechtstreeks en bij uitsluiting van hem
tegen eenvoudige kwijting en zonder andere formaliteiten te kunnen eisen dan wettelijk voorgeschreven, te ontvangen.
Ter uitvoering van deze afstand van rechten betreffende bedragen bepaald in artikel 1409 en 1410 Gerechtelijk Wetboek
ondertekent de aanvrager een van onderhavig document onderscheiden akte van loonoverdracht in de zin van artikel 27
van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.
Art. 4. De aanvrager verbindt er zich toe elke adreswijziging binnen vijf werkdagen mee te delen aan de kredietgever.
De aanvrager is verplicht zich binnen drie maanden nadat de huurovereenkomst is ingegaan, te domiciliëren op het adres
van de huurwoning waarvoor hij de huurwaarborglening aanvraagt. Als de aanvrager aan die verplichting niet (meer)
voldoet, is hij een intrest verschuldigd van vier derde van de wettelijk bepaalde sanctierentevoet, zoals opgenomen in de
goedkeuringsbeslissing. Die rentevoet kan niet minder dan twee procent zijn. Hij is die intrest verschuldigd tot wanneer hij
de verplichting weer nakomt.
Art. 5. §1. Het uitstaande krediet wordt van rechtswege opeisbaar als de aanvrager verzuimt ten minste twee maandelijkse
betalingen of een bedrag dat gelijk is aan twintig procent van het nog terug te betalen totaalsaldo, te betalen en hij één
maand nadat hij een aangetekende zending met ingebrekestelling ontvangen heeft, zijn verplichtingen niet is nagekomen.
Op het gevorderde saldo wordt een intrest van twee procent op jaarbasis aangerekend zolang de achterstallen en de
intresten niet zijn aangezuiverd.
Als blijkt dat de aanvrager de huurwaarborglening heeft verkregen op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen die
hij te kwader trouw heeft afgelegd, wordt de huurwaarborglening vervroegd opgeëist. In afwachting van de vervroegde
terugbetaling is de lener dan de intrest verschuldigd zoals bepaald in artikel 4.
§2. Ingeval van opeising van het krediet, zijn de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten verbonden
aan de verstuurde aangetekende brieven voor ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire kost van 5 euro, ten
laste van de aanvrager.
Art. 6. Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager(s) kan de kredietgever de hierboven bepaalde terugbetalingstermijn
met zes maanden verlengen en het verschuldigde maandbedrag aanpassen. In uitzonderlijke gevallen en op
gemotiveerd verzoek van de aanvrager(s) kan een tijdelijk uitstel van betaling bij de kredietgever worden verkregen en

wordt de afbetalingstermijn verlengd. De kredietgever heeft ter zake een autonoom beslissingsrecht onder toezicht
van de toezichthouder bij wie de aanvrager beroep kan aantekenen tegen de beslissing van de kredietgever.
Art. 7. De aanvrager kan de lening op elk moment geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen zonder dat hij een
wederbeleggingsvergoeding verschuldigd is.
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