
 

1 
 

Aanvraagformulier voor een  tijdelijke opschorting van de maandaflossing (lening op 

afbetaling) en/of voor een verlenging van de periode van nulstelling (kredietopening) door 

inkomensverlies ten gevolge van de Coronacrisis. 

Let op: indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, dient u vooraf contact op te nemen met uw verzekeraar om een 

eventuele contractuele vergoeding te bekomen. 

Om de aanvraag in te dienen dient u via dit document te bevestigen dat u in aanmerking komt en dus voldoet aan de voorwaarden 

die werden bepaald door de wetgever zoals vermeld op het eerste blad. U dient het document volledig in te vullen waarna u ons het 

hele document, gedateerd en ondertekend terugstuurt naar covid19@alphacredit.be en dit ten laatste op 26 maart 2021. 

Uw aanvraag tot tijdelijke opschorting van de maandaflossingen in kapitaal en interesten van uw lening op afbetaling  en/of verlenging 

van de periode van nulstelling van uw kredietopening zal geanalyseerd worden door Alpha Credit op basis van de volgende 

gecumuleerde voorwaarden en zal op onherroepelijke wijze uitgevoerd worden na acceptatie door Alpha Credit: 

1. De kredietnemer verklaart dat hijzelf of een ander persoon die officieel op hetzelfde adres woont, een inkomensverlies lijdt 

ten gevolge van de Corinacrisis en dit ten gevolge van: 

a. Tijdelijke of volledige werkloosheid 

b. Ziekte door COVID-19 

c. Het sluiten of de beëindiging van een beroepsactiviteit; 

d. Beperkende maatregelen op initiatief van de autoriteiten ten gevolge van COVID-19. 
 

2. Dat, indien de kredietverlener hierom vraagt, dit inkomensverlies kan aangetoond worden op basis van bewijzen. 
 

3. Om deze reden vragen de kredietnemers aan de kredietverstrekker om de volgende aanvraag te bestuderen :  

- Het tijdelijk opschorten van de maandaflossingen van de lening op afbetaling in kapitaal en interesten en dit voor een 

periode van 3 maanden ; 

- en/of het verlengen van de periode van nulstelling met 3 maanden voor de kredietopening  waarvoor de 

nulstellingsdatum is voorzien tussen 1 februari en 31 maart 2021.   
 

4. Deze aanvraag betreft enkel de krediet(en) met hieronder vermelde referentie(s) en waarvan de contractuele maandaflossing 

in kapitaal en interesten minstens 50 EUR bedraagt. 
 

5. De kredietnemers verklaren dat ze op datum van 1 januari 2021 niet meer dan één onbetaalde maandaflossing hadden op 

onderstaande vermelde contract(en) en niet geregistreerd te zijn op de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) met 

een geregulariseerde achterstand van betaling.  
 

6. De kredietnemers verklaren op eer dat op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel of verlenging van de 

nulstellingstermijn het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen 

of een andere bank cumulatief niet groter is dan 25.000 EUR. 

Dit bedrag komt overeen met het totaal van uw roerende activa op uw zichtrekeningen, spaarrekeningen en uw 
beleggingsportefeuilles bij een financiële instelling. Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met het 
pensioensparen.   
 
 

7. De lening op afbetaling en/of de kredietopening werden toegekend voor 1 mei 2020. 
 

8. De maximale periode van uitstel van terugbetaling of verlenging van de nulstellingsperiode bedraagt niet meer dan 9 

maanden in de periode tussen 1 mei 2020 en 30 juni 2021.  
 

9. De kredietnemers verklaren geen verzekering te hebben onderschreven die het risico van werkverlies dekt. Indien de 

kredietnemers over dergelijke verzekering beschikt, dient er eerst contact opgenomen te worden met de 

verzekeringsmakelaar. 
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GEVRAAGDE MAATREGELEN (Kruis aan en vervolledig onderstaande tabel met uw keuze) : 

☒ EEN TIJDELIJKE OPSCHORTING VAN DE MAANDAFLOSSING VAN EEN LENING OP AFBETALING EN/OF VOOR EEN VERLENGING 

VAN DE PERIODE VAN NULSTELLING VAN EEN KREDIETOPENING 

Offertenummer van krediet(en) Naam en voornaam van kredietnemers 

 

………………………… 

 

1.…………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………… 

 

………………………… 

 

1.…………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………… 

 

………………………… 

 

1.…………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

 
Opschorting betalingen lening op afbetaling: 
 
Na acceptatie van uw aanvraag zullen de maandaflossingen van uw lening op afbetaling opgeschort worden voor een periode van 3 
maanden en wordt de duurtijd van het kredietcontract verlengd met dezelfde periode. Voor de periode van de opschorting zullen er 
interesten berekend worden. Deze interesten zullen na de periode van opschorting aangerekend volgens de keuze van de 
kredietgever, in dit geval, op het einde van de kredietovereenkomst. Er zullen geen dossierkosten aangerekend worden voor de 
verwerking van deze aanvraag.  
Deze aanpassingen zullen u bevestigd worden via een schrijven dat u zal ontvangen via BPost.  
Na de opschorting dient u de maandelijkse betaling weer normaal te hervatten. 
 
Nulstelling: 
 
Na acceptatie van uw aanvraag zal de uiterste datum van nulstelling van uw kredietopening met 3 maanden verlengd worden (dit zal 
zichtbaar zijn op uw volgende maandelijks uittreksel).  Er zullen geen dossierkosten aangerekend worden voor de verwerking van deze 
aanvraag.  
  

☒ De kredietnemers verklaren op eer dat deze informatie correct, oprecht, en controleerbaar is  (kruis aan indien akkoord) 
 

De kredietverstrekker vraagt aan de kredietnemers dat zij volgende documenten bezorgen indien van toepassing:  
 

☐ Een attest van samenstelling van gezin en/of een woonplaatscertificaat die toelaat met zekerheid een link te maken tussen de kredietnemer(s) en 

een derde,  waarvan de opschorting dient te worden bekeken in het kader van het inkomensverlies van een derde die op hetzelfde adres woont. 
(bewijzen toevoegen aan antwoord in deze mail) 

 

☒ De kredietnemers geven hun solidair en herroepbaar akkoord en annuleren de andere alternatieven die hun eventueel 

werden voorgesteld. 

Gezien de verwachte instroom van verzoeken om een opschorting van de maandaflossingen, kan het zijn dat de analyse van 

verzoeken door de kredietgever enige tijd in beslag neemt. 
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Naam: ………………………………………………….. Voornaam: ………………………………………………….. 

GSM*: ………………………………………………….. Email*: …………………………………………………..  

(* email en GSM kunnen gebruikt worden om u te contacteren voor het verder afhandelen van uw aanvraag) 

Handtekening(en) van de kredietnemer(s)  …………………………………………………. ………………………………………………….. 

Gedaan te ………………………………………………….. op ……. / ……. / 2021 

 

 

 

 
Handtekening ter informatie van een andere persoon dan de officieel op hetzelfde adres wonende schuldeiser(s) die 
een inkomensverlies heeft geleden op basis waarvan dit verzoek wordt gedaan *:  
Als dit verzoek tot tijdelijke schorsing gerechtvaardigd is door het verlies van uw inkomsten als gevolg van de Corona 
crisis, dan informeren wij u dat deze persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, zullen worden verwerkt door 
Alpha Credit NV in haar hoedanigheid als kredietgever, met als enige doel dit opschortingsverzoek te verwerken en, 
indien verleend, de opschorting zelf, krachtens de wettelijke verplichting jegens Alpha Credit SA.  
* Voeg in dit geval naast het bewijs van inkomensverlies een gezinssamenstelling toe die dateert van maximaal één maand, evenals een kopie 

van de identiteitskaart van de persoon die officieel op hetzelfde adres verblijft en die het verlies heeft geleden van inkomen. 

 


