
Voorwaarden
Woningrenovatie Promotie

Deze voorwaarden (de “WP Voorwaarden”) beschrijven de voorwaarden van geschiktheid voor
onze “Woningrenovatie Promotie” (de “WP”).

1. Wie is Aion?
Aion is een kredietinstelling, onder supervisie van de Nationale Bank van België, in de vorm van
een naamloze vennootschap onder Belgische wetgeving, met maatschappelijke zetel aan de
Guldenvlieslaan 26/28, 1050 Brussel, België̈ en ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0403.199.306.

2. Wat is de WP Promotie?

De WP Promotie stelt een Klant (de “Lener”) in staat om een rentetarief van 3,50% op een lening
op afbetaling te krijgen als het doel van de lening de financiering van een woningrenovatie is.

Representatief voorbeeld:
Voor een lening op afbetaling van 4 jaar met een vast debetrentetarief van 3,50% en een totaal
leenbedrag van € 10.000, is het totaal terug te betalen bedrag € 10.743 en bedragen de totale
kosten van het krediet € 743. De aflossing geschiedt in 48 gelijke maandelijkse afbetalingen van €
224 en het jaarlijks kostenpercentage is 3,62%. Dit jaarlijks promotie-percentage is alleen
beschikbaar tot 30.09.2021. De berekening is uitgevoerd op 16 maart 2021 en gebaseerd op
voorgaand representatief voorbeeld.

Let op: geld lenen kost ook geld.

3. Wie komt in aanmerking voor de WP Promotie?

Het verkrijgen van de WP Promotie is onderhevig aan verscheidene voorwaarden voor
geschiktheid.

Om in aanmerking te komen voor het bovengenoemde rentetarief dien je:

a. een consument te zijn;
b. een actieve, bij de NBB geregistreerde, hypotheek te hebben;
c. woonachtig in België te zijn;
d. 18 jaar of ouder te zijn en volledige rechtsbevoegdheid te hebben;



e. een aanvraag voor een persoonlijke lening (lening op afbetaling) bij Aion Bank te doen met
als doel een woningrenovatie;
f. een offerte te hebben die de omvang en kosten van de renovatiewerkzaamheden en de
identiteit van de uitvoerder(s) aantoont;
g. een positieve kredietbeslissing van Aion te ontvangen na beoordeling van je kredietprofiel;
h. de kredietovereenkomst van Aion uiterlijk 30 september 2021 (inclusief) te tekenen.

4. Is er nog iets anders dat ik moet weten?

4.1 De Bank heeft het recht om deze WP AV eenzijdig aan te passen of in te trekken zolang de
Klant nog geen bindend kredietaanbod heeft ontvangen.

4.2 Je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat hier te
vinden is: https://www.aion.be/nl/privacybeleid.html.

4.2 Vragen of klachten kunnen per mail worden gestuurd naar complaint@aion.be.

Als je niet tevreden bent, kan je contact opnemen met de bankbemiddelingsdienst (“Ombudsfin”):

Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 Brussel, België
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Fax: +32 2 545 77 79
Web: https://www.ombudsfin.be/

*     *     *

Meer informatie over onze persoonlijke leningen vind je hier:
https://www.aion.be/nl/persoonlijke-leningen

https://www.aion.be/nl/privacybeleid.html
https://www.ombudsfin.be/

