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UITBETALING FACTUREN
•

U heeft tot maximum 1 jaar na ondertekening om het krediet op te nemen.

•

Het krediet wordt enkel uitbetaald op basis van gedetailleerde facturen met een duidelijke
VERWIJZING NAAR DE OFFERTE.

•

2 x per week worden facturen betaald. Reken zeker een week voor de betaling.

•

Wij betalen rechtstreeks aan de aannemer.
-

Gelieve op de alle facturen te noteren: “AKKOORD VOOR BETALING AAN AANNEMER” +
datum + handtekening. Indien u niet kan printen, mag u het ook noteren in de e-mail waarmee u de
factuur bezorgt.

-

Gelieve ons te laten weten als het de laatste factuur is. Vermeldt in de begeleidende mail
‘EINDFACTUUR’.

-

Na betaling van de laatste factuur krijgt u een nieuwe aflossingstabel indien het opgenomen bedrag
lager is dan het bedrag dat vermeld staat in het contract.

•

De terugbetaling start de maand na de betaling van de laatste factuur.

De eerste maandelijkse aflossing zal verschillen van de andere terugbetalingen. Dit hangt af van de
datum van uitbetaling van de facturen

•

Alle facturen die niet ouder zijn dan 2 maanden na de volledigheid van uw dossier komen in
aanmerking.

•

Mits betalingsbewijs (rekeningafschrift) kan de betaling aan de kredietnemer gebeuren.
OPGELET:

•

Indien de facturen werken vermelden die NIET in aanmerking komen voor de lening, wordt de prijs
hiervan afgetrokken van het kredietbedrag.

•

Dus het bedrag vermeld op uw contract is niet bindend

Facturen te bezorgen tav het energiebesparingsfonds via:
•

Bij voorkeur via mail: energiebesparingsfonds@antwerpen.be

•

Per postadres (enkel kopies): Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout (verwerking duurt iets langer)

Een gedeeltelijke of volledige vervroegde terugbetaling van de lening is gratis en ten allen tijde mogelijk, mits een seintje
voor de nodige gegevens via e-mail.

!! Bij verkoop van de woning, dient u contact met ons op te nemen om de volledige lening terug te betalen.

