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Geachte, 

 

Ingevolge uw offerteaanvraag “CONTRACT NUMMER: 1” voor het aangaan van 

investeringskredieten, hebben wij het genoegen u hierbij onze voorwaarden over te maken. 

 

Wij delen u mee dat we de opdracht volgens de bepalingen en voorwaarden van de offerteaanvraag 

en van deze offerte zullen uitvoeren. 
 

Achtereenvolgens vindt u: 

 

Bijlage nr 1 : Inschrijvingsbiljet 

Bijlage nr 2 : Aflossingstabel 

Bijlage nr 3 : Modeldocument waarborgbesluit voor de waarborggevende gemeenten 

 

Voor te leggen documenten  

Een recent Energie Prestatie Certificaat (EPC) indien kredietofferte een onroerende bestemming of 

onroerende goederen als waarborg (hypotheek of hypothecaire volmacht) heeft. In geval er nog 

geen Energie Prestatie Certificaat (EPC) voor de betrokken onroerende goederen beschikbaar is, 

moet het Energie Prestatie Certificaat (EPC) aan Belfius Bank worden overgemaakt van zodra dit 

beschikbaar is en uiterlijk binnen de 3 maanden na de ingebruikname van de gefinancierde 

onroerende goederen.  

Het Energie Prestatie Certificaat is een document met informatie over de energetische kwaliteit 

van een gebouw. Het is een certificaat waarin het resultaat is vermeld van de berekening van de 

totale energie-efficiëntie van een gebouw, uitgedrukt in één of meer numerieke indicatoren. Er 

worden tevens aanbevelingen opgelijst voor de verbetering van de energiezuinigheid van het 

gebouw. Het is een puur informatief document dat geen enkele verplichting oplegt voor het gebouw. 

De geldigheidstermijn is expliciet op het certificaat vermeld. 

  



 

 

 
 
In geval van toewijzing aan Belfius Bank zullen de gelden van het krediet ter beschikking gesteld 

worden op een rekening kredietopening, twee bankwerkdagen na ontvangst van de sluiting van de 

gunning, de waarborgbesluiten genomen door de waarborggevende gemeenten (zie bijlage 3) en de 

bestelling van het krediet. 

 

Deze offerte blijft geldig tot 30 april 2022. 

 

Voor aanvullende inlichtingen kunt u steeds terecht bij bovenvermelde personen. Wij hopen u 

hiermee van dienst te zijn geweest en tekenen, 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Wendy Hanssens Tim Claes 
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