Aanvraagformulier voor uitstel van betaling in het kader van het plan om de financiële gevolgen van het coronavirus
te bestrijden (taak: E299)
Krediet nummer(s)
Datum van aanvraag

Onderneming
Ondernemings- of BTW nummer
Naam van de onderneming
Maatschappelijke vorm
Tel

GSM

E-mail
Adres
Postcode

Gemeente

VERKLARING OP EER
Ik (wij) bevestig(en):
☐

•
•

•

dat de onderneming voldoet aan onderstaande voorwaarden
De onderneming heeft een vaste inrichting in België.
De onderneming heeft geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of bij de sociale
zekerheid op 1 februari 2020 of heeft minder dan 30 dagen achterstal op zijn lopende kredieten of bij
de belastingen of bij de sociale zekerheid op 29 februari 2020.
De onderneming heeft bij alle banken aan al haar contractuele kredietverplichtingen voldaan de
laatste 12 maanden voor 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

dat de onderneming geconfronteerd wordt met betalingsproblemen veroorzaakt door één van onderstaande problemen
•
De omzet van de onderneming is of zal door de Covid-19 crisis terug(ge)vallen
•
De onderneming doet beroep op tijdelijke of volledige werkloosheid ten gevolge van de Covid-19 crisis.
•
De onderneming is op bevel van de overheid in het kader van Covid-19 gesloten.

De onderneming verklaart zich akkoord om, op eerste verzoek van de kredietgever, de nodige bewijsstukken voor te leggen
in verband met deze bovenvermelde verklaringen. De kredietgever heeft het recht om het voordeel van het
terugbetalingsuitstel van het kapitaal te herroepen en de onmiddellijke terugbetaling van het onbetaalde kapitaal te eisen
in geval van foutieve of frauduleuze informatie.

Het uitstel van terugbetaling van kapitaal is een maatregel waartoe FEBELFIN in samenwerking met de kredietinstellingen
en de Belgische Staat heeft besloten. Een dergelijk uitstel van betaling impliceert een officieel verzoek van u. Uw
kredietgever brengt geen aanvraagkosten in rekening.
Dit verzoek wordt geanalyseerd door uw kredietgever, die niet verplicht is om het te accepteren.
Dit verzoek gaat uit van een kredietanalyse en andere voorwaarden bepaald door uw kredietgever.

Paraaf van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de onderneming:

De opschorting van de betaling van het kapitaal is van toepassing vanaf de vervaldag van de maand die volgt op de maand
waarin de aanvraag met behulp van dit formulier is ingediend, en wel voor een periode van maximaal 6 maanden die in
ieder geval eindigt op 31 oktober 2020 en ten vroegste begint op 1 mei 2020. Bijgevolg zullen aanvragen die na 30 april
2020 worden ingediend, leiden tot een opschorting van de betaling van minder dan 6 maanden. De uiterste datum voor het
indienen van uw aanvraag is 30 september 2020. De betaling in april zal normaal plaatsvinden.
Als uw aanvraag wordt geaccepteerd, zullen we u een nieuw aflossingsschema bezorgen dat na de periode van uitstel van
toepassing zal zijn. De looptijd van het krediet wordt verlengd met het aantal maanden dat gelijk is aan het aantal maanden
van opschorting van de terugbetaling van het kapitaal.
Om redenen van vlotte communicatie en snelheid, machtig ik mijn Kredietgever uitzonderlijk om het hierboven vermelde
onderneming e-mailadres te gebruiken voor alle communicatie met betrekking tot mijn professioneel krediet. Ik kan de
communicatie op elk moment per e-mail beëindigen door dit per e-mail of post aan mijn kredietgever te melden.

Nadat elke pagina is geparafeerd, ondertekent de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de onderneming voor goedkeuring:
Handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de onderneming met vermelding van naam en voornaam.

We doen er alles aan om uw verzoek zo snel mogelijk te verwerken. We begrijpen uw bezorgdheid.

Gelieve dit formulier, ondertekend, naar het volgende e-mailadres terug te sturen:

BackOfficeCL@recordcredits.be

Paraaf van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de onderneming:

