
 

 

Model ESIS 

 

 

(Inleidende tekst)  

 

Dit document is voor [naam van de consument] opgesteld op [datum van de dag]  

 

Dit document is opgesteld op basis van de informatie die u tot nu toe heeft verstrekt en de huidige 

omstandigheden op de financiële markten.  

 

De onderstaande informatie blijft geldig tot [geldigheidsdatum], (indien van toepassing), met 

uitzondering van het rentepercentage en andere kosten. Na die datum kan deze veranderen 

afhankelijk van de omstandigheden op de financiële markten.  

 

(Indien van toepassing) Dit document verplicht [naam van de kredietgever] niet om u een krediet 

te verstrekken.  

 

1. Kredietgever  

 

[Naam]  

 

[Telefoonnummer]  

 

[Geografisch adres]  

 

(Facultatief) [E-mailadres]  

 

(Facultatief) [Fax]  

 

(Facultatief) [Internetadres]  

 

(Facultatief)[Contactpersoon/contactpunt]  

 

(Indien van toepassing, informatie over het eventueel verstrekken van adviesdiensten:) [(Na 

beoordeling van uw behoeften en omstandigheden adviseren wij u dit krediet/Wij adviseren u geen 

specifiek krediet. Wij geven u evenwel op basis van uw antwoorden op bepaalde vragen, informatie 

over dit krediet, zodat u zelf kunt kiezen.)]  

 

2. (Indien van toepassing) Kredietbemiddelaar  

[Naam]  

 

[Telefoonnummer]  

 

[Geografisch adres] 

 

(Facultatief) [E-mailadres]  

 

(Facultatief) [Fax]  

 

(Facultatief) [Internetadres]  

 

(Facultatief)[Contactpersoon/contactpunt]  



 

 

 

([Indien van toepassing, [informatie over het eventueel verstrekken van adviesdiensten]) [(Na 

beoordeling van uw behoeften en omstandigheden bevelen wij u dit krediet aan/We bevelen u geen 

specifiek krediet aan. Wij geven u evenwel, op basis van uw antwoorden op onze vragen, 

informatie over dit krediet, zodat u zelf kunt kiezen.)]  

 

[Vergoeding] 

 

3. Belangrijkste kenmerken van het krediet  

 

Bedrag en valuta van het te verlenen krediet: [waarde][valuta]  

 

(Indien van toepassing) Dit is geen krediet in [nationale valuta van de kredietnemer].  

 

(Indien van toepassing) De tegenwaarde van uw krediet in [nationale valuta van de kredietnemer] 

kan variëren.  

 

De tegenwaarde in [nationale valuta van de kredietnemer ] bedraagt op de datum van het 

uitbrengen van dit informatiedocument [bedrag in nationale valuta van de kredietnemer invullen]. 

 

(Indien van toepassing) Mocht bijvoorbeeld de waarde van [nationale valuta van de kredietnemer] 

met 20 % dalen ten opzichte van [valuta van het krediet], dan zou de tegenwaarde van uw krediet 

stijgen tot [bedrag in de nationale valuta van de kredietnemer invullen]. Het zou echter hoger 

kunnen uitvallen als de waarde van [nationale valuta van de kredietnemer] met meer dan 20 % 

daalt.  

 

(Indien van toepassing) De maximale waarde van uw krediet zal [bedrag in nationale valuta van de 

kredietnemer invullen] bedragen.] (Indien van toepassing) U ontvangt een waarschuwing als het 

bedrag van het krediet [bedrag in nationale valuta van de kredietnemer invullen] bereikt. (Indien 

van toepassing) U krijgt de gelegenheid [het recht om opnieuw te onderhandelen over een in 

vreemde valuta uitgedrukt krediet dan wel om het  om te zetten in [desbetreffende valuta] 

alsmede de voorwaarden opnemen].  

 

Looptijd van het krediet: [duur]  

 

[Soort krediet]  

 

[Soort toepasselijke rentevoet]  

 

Totaal af te lossen bedrag:  

 

Dit betekent dat u [bedrag] per geleende [eenheid van de valuta] terugbetaalt.  

 

(Indien van toepassing) [Dit deel van] houdt enkel de betaling in van rente en kosten. Aan het 

einde van de looptijd van het krediet bent u nog een hoofdsom van [bedrag van het aflossingsvrije 

krediet] verschuldigd.  

 

(Indien van toepassing) Voor het opstellen van dit informatieblad zijn we uitgegaan van de 

volgende waarde van het onderpand: [bedrag invullen]  

 

(Indien van toepassing) Maximaal beschikbaar kredietbedrag in verhouding tot de waarde van het 

onderpand [verhouding invullen] of Minimumwaarde van het onderpand dat nodig is om het 

aangegeven bedrag te lenen [bedrag invullen]  



 

 

 

(Indien van toepassing) [Zekerheid]  

 

4. Rente en andere kosten  

 

Het jaarlijkse kostenpercentage bestaat uit de totale kosten van het krediet, uitgedrukt als jaarlijks 

percentage. Met het jaarlijkse kostenpercentage kunt u verschillende informatiebladen beter met 

elkaar vergelijken.  

 

Het jaarlijkse kostenpercentage voor uw krediet is [JKP]. 

 

Het jaarlijkse kostenpercentage bestaat uit:  

 

Het rentepercentage [waarde in percentage of, in voorkomend geval, vermelding van een 

referentierentepercentage en van de waarde in percentage van de krediettoeslag van de 

kredietgever]  

 

[Andere onderdelen van het jaarlijkse kostenpercentage]  

 

Kosten die eenmalig moeten worden betaald  

 

(Indien van toepassing) U betaalt kosten voor de registratie van de hypotheekakte. [Bedrag van de 

vergoeding, indien bekend, of berekeningsbasis invullen.]  

Kosten die regelmatig moeten worden betaald  

 

(Indien van toepassing) Dit jaarlijkse kostenpercentage wordt berekend door aannames te doen 

over de rente tijdens de hele looptijd van de lening.  

 

(Indien van toepassing) Omdat [een deel van] uw krediet een variabele rente heeft, kan het echte 

jaarlijkse kostenpercentage van bovenstaande jaarlijkse kostenpercentage verschillen, als de rente 

voor uw krediet verandert. Zo kan het jaarlijkse kostenpercentage, als de rente is gestegen tot 

[scenario beschreven in deel B], oplopen tot [illustratief jaarlijkse kostenpercentage invullen dat 

overeenstemt met het scenario].  

 

(Indien van toepassing) Let OP! Wij zijn er bij de berekening van het  jaarlijkse kostenpercentage 

vanuit gegaan dat de rente tijdens de hele looptijd van de lening  hetzelfde blijft  als voor de eerste 

periode is vastgesteld.  

 

(Indien van toepassing) De volgende kosten zijn niet bekend bij de kredietverlener en zijn dus niet 

opgenomen in het jaarlijkse kostenpercentage: [Kosten]  

 

(Indien van toepassing) U dient een vergoeding voor de registratie van de hypotheek te betalen.  

 

Let erop dat u op de hoogte bent van alle andere belastingen en kosten die aan uw krediet zijn 

verbonden.  

 

5. Frequentie en aantal betalingen  

Aflossingsfrequentie: [frequentie]  

 

Aantal betalingen: [aantal] 

 

6. Bedrag van iedere afbetalingstermijn   



 

 

[Bedrag] [valuta]  

 

Uw inkomen kan veranderen. Let erop dat u zich uw [frequentie] afbetalingstermijnen nog kunt 

veroorloven als uw inkomen daalt.  

 

(Indien van toepassing) Omdat u heeft gekozen voor een aflossingsvrije hypotheek betaalt u 

tijdens de looptijd van de lening niets terug. U bouwt ook geen bedrag op waarmee u de lening van 

aan het eind van de looptijd kunt terugbetalen. Aan het eind van de looptijd moet u het hele 

bedrag van de lening, [BEDRAG LENING OPNEMEN], in één keer terugbetalen. Dit kan met de 

verkoopopbrengst van uw woning. Of u moet op een ander manier een bedrag opbouwen om de 

lening terug te betalen. U moet naast het bedrag van de lening ook de rente en eventuele andere 

kosten betalen. Deze bedragen vormen samen de totale kosten van uw hypotheek.  

  

(Indien van toepassing) gekoppeld opbouwproduct:  

Om uw lening af te lossen moet u een [bankspaarrekening, verzekering] afsluiten. Hiervoor moet u 

iedere termijn [bedrag] betalen.  

 

(Indien van toepassing) De rente op [een deel van] dit krediet kan variëren. Dit betekent dat het 

bedrag van uw afbetalingstermijnen kan stijgen of dalen. Bijvoorbeeld kunnen, indien de rente is 

gestegen tot [scenario beschreven in deel B], uw betalingen oplopen tot [termijnbedrag invullen 

dat overeenstemt met het scenario]. 

 

(Indien van toepassing) De waarde van het bedrag dat u om de [frequentie van de 

afbetalingstermijn] moet betalen in [nationale valuta van de kredietnemer], kan variëren. (In 

voorkomend geval) Uw betalingen kunnen om de [periode invullen] oplopen tot  [maximumbedrag 

in nationale valuta van de kredietnemer invullen]. (In voorkomend geval) Mocht bijvoorbeeld de 

waarde van [nationale valuta van de kredietnemer] met 20 % dalen ten opzichte van [valuta van 

het krediet], dan zou u om  de [periode invullen] [bedrag in nationale valuta van de kredietnemer 

invullen] extra moeten betalen. Uw betalingen kunnen nog hoger uitvallen. 

 

(Indien van toepassing) Voor het omzetten van uw in [valuta van het krediet] uitgedrukte aflossing 

in [nationale valuta van de kredietnemer] zal de door [naam van de instelling die de wisselkoers 

publiceert] op [datum] gepubliceerde wisselkoers worden gehanteerd of zal de wisselkoers op 

[datum] worden berekend aan de hand van [benaming van de benchmark of berekeningsmethode 

invullen]. 

 

(Indien van toepassing) [Nadere gegevens omtrent gebonden spaarproducten, leningen met 

uitgestelde rentebetaling]. De rente die u moet betalen wordt bij uw lening opgeteld. Het bedrag 

van uw lening wordt dus steeds hoger.  

 

7. (Indien van toepassing) Illustratieve aflossingstabel 

In deze tabel staat welk bedrag u iedere termijn moet betalen.  

 

Het maandbedrag bestaat uit rente, (indien van toepassing) het bedrag dat u iedere maand inlegt 

en eventuele andere kosten. In kolom [NUMMER KOLOM] staat het totaal van al deze bedragen 

tijdens de hele looptijd van de lening.  

 

(Indien van toepassing) De kosten, die in kolom [NUMMER KOLOM]  staan zijn voor: [LIJST MET 

KOSTEN]. De schuld [NUMMER KOLOM] is het bedrag dat u nog moet terugbetalen na elke 

afbetalingstermijn.  

 

8. Aanvullende verplichtingen  



 

 

De kredietnemer moet de volgende verplichtingen nakomen om de in dit document beschreven 

kredietvoorwaarden te genieten. 

 

Wilt u het krediet dat in dit formulier staat? Dan moet u: 

[Verplichtingen] 

 

(Indien van toepassing) Houdt u er rekening mee dat de in dit document beschreven 

kredietvoorwaarden (waaronder de rente) kunnen veranderen als deze verplichtingen niet worden 

nagekomen. 

 

(Indien van toepassing) Houdt u rekening met de mogelijke gevolgen van het in een later stadium 

opzeggen van elkeen van de nevendiensten met betrekking tot het krediet: 

[Gevolgen] 

 

9. Vervroegde aflossing 

 

U kunt de lening helemaal of voor een deel eerder aan ons terugbetalen.  

 

(Indien van toepassing) Daarvoor gelden de volgende voorwaarden. [Voorwaarden] 

 

(Indien van toepassing) Uitstapkosten: [bedrag of, als dat niet mogelijk is, berekeningsmethode 

invullen]  

 

(Indien van toepassing) Indien u besluit dit krediet vervroegd af te lossen, neemt u dan contact 

met ons op om te weten hoeveel de uitstapkosten op dat ogenblik bedraagt. 

 

10. Flexibele kenmerken 

 

(Indien van toepassing) [Informatie over overdraagbaarheid/subrogatie] U heeft de mogelijkheid 

dit krediet [aan een andere kredietnemer] [of] [op een ander onroerend goed] over te dragen. 

[Voorwaarden invullen] 

 

(Indien van toepassing) U kunt het krediet niet aan een andere debiteur overdragen. U kunt de 

lening niet meenemen naar een andere woning. 

 

(Indien van toepassing) Aanvullende kenmerken: [toelichting opnemen bij de in deel B vermelde 

aanvullende kenmerken en, facultatief, bij andere door de kredietgever in het kader van de 

kredietovereenkomst aangeboden mogelijkheden die niet in de vorige rubrieken zijn vermeld]. 

 

11. Overige rechten van de kredietnemer 

 

(Indien van toepassing) U beschikt over [duur van de bedenktijd] na [tijdstip waarop de bedenktijd 

begint] om na te denken over het aangaan van dit krediet. (In voorkomend geval) Nadat u van de 

kredietgever de ontwerpkredietovereenkomst ontvangen heeft, kunt u tot het einde van [duur van 

de bedenktijd] besluiten niet op het aanbod in te gaan. 

 

(Indien van toepassing) Gedurende een periode van [duur van de herroepingsperiode] na [tijdstip 

waarop de herroepingsperiode begint] kan u uw recht op herroeping van de overeenkomst 

uitoefenen. [Voorwaarden] [Procedure invullen] 

 



 

 

(Indien van toepassing) U kunt uw recht op herroeping van de overeenkomst verliezen indien u in 

die periode een onroerend goed koopt of verkoopt dat verband houdt met deze 

kredietovereenkomst. 

 

(Indien van toepassing) Mocht u besluiten uw recht op  herroeping [van de kredietovereenkomst] 

uit te oefenen, controleert u dan of u gebonden blijft door uw andere [in rubriek 8 bedoelde] 

verplichtingen in verband met het krediet [met inbegrip van de nevendiensten met betrekking tot 

het krediet]. 

 

12.  Klachten 

 

Heeft u een klacht? 

Dan kunt u contact opnemen met <…> 

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de kredietverstrekker? 

Stuur dan een brief naar: 

Klachtenservice <….> 

 

(Indien van toepassing) Maximale tijd waarbinnen de klacht moet worden behandeld [periode]  

 

(Indien van toepassing) [Indien wij de klacht niet naar tevredenheid intern hebben opgelost,] kunt 

u ook contact opnemen met: [naam van het bevoegde externe orgaan voor buitengerechtelijke 

klachten en beroepsmogelijkheden] (Indien van toepassing) of kan u contact opnemen met FIN-

NET voor nadere gegevens betreffende het gelijkwaardige orgaan in uw land. 

 

13. Niet-naleving van de aan het krediet verbonden verplichtingen: gevolgen voor de 

kredietnemer 

[Soorten niet-naleving]  

 

[Financiële of juridische gevolgen] 

 

Heeft u of verwacht u problemen om  uw <maandelijkse> hypotheeklasten te betalen? Neem dan 

zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kunnen dan samen met u kijken welke oplossingen er 

zijn. 

 

(Indien van toepassing) Kunt u de hypotheeklasten niet meer betalen? En hebben wij de lening 

opgeëist? Als uiterste maatregel kan uw woning verkocht worden. Wij kunnen dat ook doen door 

een openbare veiling. 

 

(Indien van toepassing) 14. Aanvullende informatie 

(Indien van toepassing) [Vermelding van de wetgeving die op de kredietovereenkomst van 

toepassing is]. 

 

(Indien de kredietnemer een andere taal dan die van het ESIS  wil gebruiken)  

De overeenkomst, de voorwaarden en andere informatie zijn in het [Taal]. Tijdens de 

leningovereenkomst, zullen wij met u in het [taal] informatie uitwisselen. U moet hier wel mee 

akkoord gaan.  

 

[Verklaring opnemen over het recht om een ontwerpkredietovereenkomst verstrekt of aangeboden 

te krijgen] 

 

15. Toezichthouder 



 

 

Deze kredietgever staat onder toezicht van [naam (namen) en internetadres(sen) van de 

toezichthoudende autoriteit(en)] 

 

(Indien van toepassing) Deze kredietbemiddelaar staat onder toezicht van [naam en internetadres 

van de toezicht-houdende autoriteit]. 

 

DEEL B 

 

Instructies voor het invullen van het ESIS 

Bij het invullen van het ESIS worden ten minste de volgende instructies in acht genomen.  

 

Rubriek „Inleidende tekst” 

1.De geldigheidsdatum wordt duidelijk geaccentueerd/gemarkeerd. In deze rubriek wordt onder de 

„geldigheidsdatum” verstaan: de periode gedurende welke de in het ESIS opgenomen informatie, 

bijvoorbeeld de debetrentevoet, ongewijzigd blijft en van toepassing zal zijn indien de 

kredietgever besluit het krediet binnen die periode toe te kennen. Indien de vaststelling van de 

toepasselijke debetrentevoet en andere kosten afhankelijk is van de resultaten van de verkoop 

van onderliggende schuldbewijzen, kunnen de uiteindelijke debetrentevoet en de overige kosten 

verschillen van die welke aanvankelijk waren opgegeven. Alleen in deze omstandigheden, dient 

te worden bepaald dat de geldigheidsdatum niet van toepassing is op de debetrentevoet en 

andere kosten door de woorden toe te voegen: „afgezien van de rentevoet en andere kosten”. 

 

Rubriek „1. Kredietgever” 

1.Naam, telefoonnummer en geografisch adres van de kredietgever hebben betrekking op de 

contactinformatie die de consument voor toekomstige correspondentie kan gebruiken. 

2.De informatie over het e-mailadres, fax, het internetadres en een contactpersoon/contactpunt is 

facultatief. 

3.Indien de transactie op afstand wordt aangeboden, vermeldt de kredietgever overeenkomstig 

artikel 3 van Richtlijn 2002/65/EG in voorkomend geval de naam en het geografisch adres van 

zijn vertegenwoordiger in de lidstaat waar de consument zijn verblijfplaats heeft. De vermelding 

van het telefoonnummer, e-mailadres en internetadres van de vertegenwoordiger van de 

kredietgever is facultatief. 

4.Indien rubriek 2 niet van toepassing is, laat de kredietgever de consument, met gebruikmaking 

van de formulering in deel A, weten of er adviesdiensten worden verstrekt en op welke basis. 

 

(Indien van toepassing) Rubriek „2. Kredietbemiddelaar” 

Indien de productinformatie door een kredietbemiddelaar aan de consument wordt verstrekt, 

neemt die bemiddelaar de volgende informatie op: 

1.Naam, telefoonnummer en geografisch adres van de kredietbemiddelaar hebben betrekking op 

de contactinformatie die de consument voor toekomstige correspondentie kan gebruiken. 

2.De informatie over het e-mailadres, fax, het internetadres en een contactpersoon/contactpunt is 

facultatief. 

3.De kredietgever laat de consument, met gebruikmaking van de formulering van deel A, weten of 

er adviesdiensten worden verleend en op welke basis. 

4.Uitleg over de wijze waarop de kredietbemiddelaar wordt vergoed. Indien hij een commissieloon 

van een kredietgever ontvangt, vermeldt hij het bedrag daarvan, alsook de naam van de 

kredietgever, indien deze verschillend is van de naam in rubriek 1. 

 

Rubriek „3. Hoofdkenmerken van het krediet” 

1.In deze rubriek worden op een duidelijk wijze de hoofdkenmerken van het krediet toegelicht, met 

inbegrip van de waarde en de valuta en de mogelijke, aan de debetrentevoet verbonden risico’s, 

met inbegrip van die als bedoeld in punt 8, en de aflossingsstructuur. 

2.Ingeval de valuta van het krediet verschilt van de nationale valuta van de consument, geeft de 



 

 

kredietgever aan dat de consument een regelmatige waarschuwing zal ontvangen ten minste als 

de wisselkoers meer dan 20 % schommelt, in voorkomend geval aangaande het recht om de 

valuta van de kredietovereenkomst om te zetten of met betrekking tot de mogelijkheid om 

opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden en elke andere regelingen die de consument ter 

beschikking staan om diens blootstelling aan wisselkoersrisico te beperken. Indien een 

voorziening in de kredietovereenkomst is opgenomen om het wisselkoersrisico te beperken, geeft 

de kredietgever het maximale bedrag aan, welke de consument zou moeten terug te betalen. 

Indien er geen voorziening in de kredietovereenkomst is opgenomen om het wisselkoersrisico, 

waaraan de consument is blootgesteld, te beperken tot fluctuaties daarvan binnen een 

bandbreedte van minder dan 20 %, geeft de kredietgever een illustratie van het effect op de 

waarde van het krediet van een daling met 20 % van de waarde van de nationale valuta van de 

consument ten opzichte van de valuta waarin het krediet is gesteld. 

3.De duur van het krediet wordt naargelang van de relevantie in jaren of maanden uitgedrukt. 

Indien de duur van het krediet gedurende de looptijd van het contract kan variëren, licht de 

kredietgever toe wanneer en onder welke voorwaarden dit kan geschieden. In het geval van een 

krediet voor onbepaalde tijd, bijvoorbeeld voor een door een zekerheid gedekte kredietkaart, 

dient de kredietgever dit feit duidelijk te vermelden. 

4.Het soort krediet wordt duidelijk vermeld (bijvoorbeeld hypotheekkrediet, woonkrediet, door een 

zekerheid gedekte kredietkaart). In de beschrijving van het soort krediet wordt duidelijk vermeld 

hoe het kapitaal en de rente gedurende de looptijd van het krediet worden afgelost (d.w.z. de 

aflossingsstructuur), waarbij duidelijk wordt gespecificeerd of de kredietovereenkomst een 

krediet met aflossing, een aflossingsvrij krediet, dan wel een mix van beide betreft. 

5.Indien het krediet geheel of gedeeltelijk aflossingsvrij is, wordt aan het einde van deze rubriek 

nadrukkelijk een desbetreffende verklaring opgenomen, met gebruikmaking van de formulering 

in deel A van deze bijlage. 

6.In deze rubriek wordt uitgelegd of de debetrentevoet vast of variabel is en in voorkomend geval 

tijdens welke perioden deze vast blijft, met welke frequentie herzieningen daarna kunnen 

plaatsvinden en of er voor de variatie van de debetrentevoet grenzen zoals maximum- of 

minimumwaarden gelden. 

Toegelicht moet worden welke formule er wordt gebruikt voor de herziening van de 

debetrentevoet en van de diverse componenten daarvan (bijvoorbeeld de referentierentevoet, de 

debetrentetoeslag). De kredietgever moet aangeven, bijvoorbeeld op een internetadres, waar 

nadere informatie is te vinden over de in de formule gebruikte indexen of percentages, 

bijvoorbeeld Euribor of de referentierentevoet van de centrale bank. 

7.Indien verschillende debetrentevoeten in verschillende omstandigheden van toepassing zijn, 

wordt deze informatie met betrekking tot alle toepasselijke rentevoeten verstrekt. 

8.Het „totaal af te lossen bedrag” komt overeen met het totale, door de consument te betalen 

bedrag. Het moet wordt opgevoerd als de som van het kredietbedrag en de totale kosten van het 

krediet voor de consument. Indien de debetrentevoet niet vast is voor de duur van het contract, 

moet duidelijk worden vermeld dat dit bedrag illustratief is en kan variëren, en in het bijzonder 

naargelang van de variatie in de debetrentevoet. 

9.Indien het krediet gewaarborgd is door een hypotheek op het onroerend goed of door een andere 

vergelijkbare zekerheid of door een recht verbonden aan onroerend goed, brengt de kredietgever 

dit onder de aandacht van de consument. De kredietgever geeft in voorkomend geval de 

veronderstelde waarde van het onroerend goed dat, of de zekerheid die, voor de opstelling van 

dit informatiebad wordt gebruikt. 

10.De kredietgever vermeldt indien van toepassing een van de volgende gegevens: 

a) het „maximaal beschikbaar kredietbedrag in verhouding tot de waarde van het onroerend 

goed”, dat de ratio van de lening ten opzichte van de waarde weergeeft. Deze ratio gaat 

vergezeld van een voorbeeld in absolute termen van het maximale kredietbedrag dat voor 

een bepaalde waarde van een onroerend goed kan worden opgenomen; of 

b)de „minimumwaarde van het onroerend goed dat de kredietgever eist om het geïllustreerde 

bedrag te lenen”. 
 



 

 

11.Indien het krediet uit verschillende kredietcomponenten is samengesteld (bijvoorbeeld deels 

met vaste rentevoet, deels met variabele rentevoet), komt dit tot uiting in de opgave van het 

soort krediet en wordt de vereiste informatie voor elke component van het krediet verstrekt. 

 

Rubriek „4. Rentevoet en andere kosten” 

1.Wanneer naar „rentevoet” wordt verwezen, wordt of worden de debetrentevoet respectievelijk 

debetrentevoeten bedoeld. 

2.De debetrentevoet wordt als percentage uitgedrukt. Indien de debetrentevoet variabel is en op 

een referentierentevoet is gebaseerd, kan de kredietgever de debetrentevoet vermelden door 

opgave van een referentierentevoet en percentage van de risicotoeslag van de kredietgever. De 

kredietgever vermeldt evenwel de waarde van het referentiepercentage dat geldt op de dag van 

uitgifte van het ESIS. 

Indien de debetrentevoet variabel is, omvat de informatie: a) de hypothesen die worden gebruikt 

voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage; b) in voorkomend geval, de 

toepasselijke maximum- en minimumwaarden en c) een waarschuwing dat de variatie het 

feitelijke niveau van het jaarlijkse kostenpercentage kan beïnvloeden. Om de aandacht van de 

consument te trekken, moet de waarschuwing, in een groter lettertype, nadrukkelijk in het 

hoofdgedeelte van het ESIS worden opgenomen. De waarschuwing gaat gepaard met een 

illustratief voorbeeld betreffende het jaarlijkse kostenpercentage. Als er een maximum op de 

debetrentevoet staat, wordt er in het voorbeeld van uitgegaan dat de debetrentevoet bij de 

eerste gelegenheid stijgt tot het hoogste niveau waarin in de kredietovereenkomst is voorzien. 

Als er geen maximum is, illustreert het voorbeeld het jaarlijkse kostenpercentage tegen de 

hoogste debetrentevoet van ten minste de laatste 20 jaar, of als de onderliggende gegevens voor 

de berekening van de debetrente beschikbaar zijn voor een periode van minder dan 20 jaar, de 

langste periode waarvoor die gegevens beschikbaar zijn, gebaseerd op de hoogste waarde van 

een externe referentierentevoet die in voorkomend geval is gebruikt voor de berekening van de 

debetrente, of de hoogste waarde van een door een bevoegde autoriteit of de EBA 

gespecificeerde benchmarkrentevoet ingeval de kredietgever geen externe referentierentevoet 

gebruikt. Die vereiste geldt niet voor kredietovereenkomsten indien de debetrentevoet voor een 

materiële initiële periode van verscheidene jaren wordt vastgesteld en vervolgens voor een 

verdere periode kan worden vastgesteld na onderhandelingen tussen de kredietgever en de 

consument. Voor kredietovereenkomsten waarbij de debetrentevoet voor een materiële initiële 

periode van verscheidene jaren wordt vastgesteld en vervolgens voor een verdere periode kan 

worden vastgesteld na onderhandelingen tussen de kredietgever en de consument, bevat de 

informatie een waarschuwing dat het jaarlijkse kostenpercentage op basis van de debetrentevoet 

voor de initiële periode wordt berekend. De waarschuwing gaat vergezeld van een aanvullend, 

illustratief jaarlijkse kostenpercentage dat is berekend overeenkomstig artikel 17, lid 4. Indien 

kredieten uit verschillende componenten zijn samengesteld (bv. deels met vaste rentevoet, deels 

met variabele rentevoet), wordt de informatie voor elke component van het krediet verstrekt. 

3.In de rubriek „andere onderdelen van het jaarlijkse kostenpercentage” moeten alle overige in het 

jaarlijkse kostenpercentage opgenomen kosten worden vermeld, met inbegrip van eenmalige 

kosten, zoals administratiekosten, en periodieke kosten, zoals jaarlijkse administratiekosten. De 

kredietgever specificeert alle kosten per categorie (eenmalig te betalen kosten, regelmatig te 

betalen kosten die in de afbetalingstermijn zijn opgenomen, regelmatig te betalen kosten die niet 

in de afbetalingstermijnen zijn opgenomen), met vermelding van het bedrag, aan wie ze moeten 

worden betaald en wanneer. Kosten die zijn ontstaan door inbreuken op de contractuele 

verplichtingen hoeven niet te worden vermeld. Indien het bedrag niet bekend is, geeft de 

kredietgever zo mogelijk een indicatie van het bedrag of vermeldt hij hoe het bedrag zal worden 

berekend en dat het opgevoerde bedrag slechts indicatief is. Indien bepaalde kosten geen deel 

uitmaken van het jaarlijkse kostenpercentage, omdat zij de kredietgever onbekend zijn, wordt dit 

duidelijk vermeld. 

Indien de consument de kredietgever geïnformeerd heeft over één of meer componenten van het 

door hem verkozen krediet, zoals de duur van de kredietovereenkomst en het totale 



 

 

kredietbedrag, gebruikt de kredietgever waar mogelijk deze componenten; indien een 

kredietovereenkomst verschillende mogelijkheden van kredietopneming met verschillende kosten 

of debetrentevoeten biedt en de kredietgever gebruikmaakt van de hypothesen vermeld in deel 

II van bijlage I, moet hij vermelden dat andere kredietopnemingsmechanismen voor dat soort 

kredietovereenkomst kunnen leiden tot een hoger jaarlijkse kostenpercentage. Indien de 

kredietopnemingsvoorwaarden worden gebruikt voor de berekening van het jaarlijkse 

kostenpercentage, accentueert de kredietgever de kosten die aan andere 

kredietopnemingsmechanismen zijn verbonden, welke niet noodzakelijk de mechanismen zijn aan 

de hand waarvan het jaarlijkse kostenpercentage wordt berekend. 

4.Indien een vergoeding moet worden betaald voor de registratie van de hypotheek of een 

vergelijkbare zekerheid, wordt die in deze rubriek bekendgemaakt, samen met het bedrag, indien 

bekend, of als dat niet mogelijk is, de basis voor het bepalen van het bedrag. Indien de 

vergoedingen bekend zijn en in het jaarlijkse kostenpercentage zijn vervat, worden het bestaan 

en het bedrag van de vergoeding opgenomen onder „Kosten die eenmalig moeten worden 

betaald”. Indien de vergoedingen de kredietgever niet bekend zijn en bijgevolg niet in het 

jaarlijkse kostenpercentage vervat zijn, moet het bestaan van de vergoeding duidelijk worden 

vermeld in de lijst van kosten die de kredietgever niet bekend zijn. Hoe dan ook moet de 

standaardformulering van deel A worden gebruikt onder de passende rubriek. 

 

Rubriek „5. Frequentie en aantal betalingen” 

1.Indien betalingen regelmatig moeten worden verricht, wordt de frequentie daarvan aangegeven 

(bijvoorbeeld maandelijks). Ingeval de frequentie van de betalingen onregelmatig is, wordt dit 

duidelijk aan de consument uitgelegd. 

2. Het aangegeven aantal betalingen bestrijkt de hele duur van het krediet. 

 

Rubriek „6. Bedrag van iedere afbetalingstermijn” 

1.De valuta van het krediet en de valuta van de afbetalingstermijnen worden duidelijk aangegeven. 

2.Indien het bedrag van de afbetalingstermijnen gedurende de looptijd van het krediet kan 

veranderen, specificeert de kredietgever tijdens welke periode het aanvangsbedrag van de 

afbetalingstermijnen ongewijzigd blijft en wanneer, en met welke frequentie, dit vervolgens kan 

veranderen. 

3.Indien het krediet geheel of gedeeltelijk aflossingsvrij is, wordt aan het einde van deze rubriek, 

met gebruikmaking van de formulering in deel A, een duidelijke, daartoe strekkende verklaring 

opgenomen. 

Indien de consument wordt verplicht om een gekoppeld spaarproduct te kopen als voorwaarde 

voor het toekennen van een door een hypotheek of vergelijkbare zekerheid gedekt aflossingsvrij 

krediet, worden het bedrag en de frequentie van elke, voor dit product te verrichten betaling 

vermeld. 

4.Indien de debetrentevoet variabel is, omvat de informatie een verklaring ter zake, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de formulering van deel A en welke een illustratie van een maximaal 

termijnbedrag bevat. Indien er een limiet is, laat de illustratie de termijnbedragen zien als de 

debetrentevoet tot het niveau van de limiet stijgt. Als er geen limiet is, illustreert het 

ongunstigste scenario het niveau van de termijnen tegen de hoogste debetrentevoet van de 

laatste 20 jaar, of als de onderliggende gegevens voor de berekening van de debetrentevoet 

beschikbaar zijn voor een periode van minder dan 20 jaar, de langste periode waarvoor die 

gegevens beschikbaar zijn, gebaseerd op de hoogste waarde van alle externe 

referentierentevoeten die in voorkomend geval zijn gebruikt voor de berekening van de 

debetrentevoet, of de hoogste waarde van een door een bevoegde autoriteit of de EBA 

gespecificeerde benchmarkrentevoet ingeval de kredietgever geen externe referentierentevoet 

gebruikt. De vereiste om een illustratief voorbeeld te geven, geldt niet voor 

kredietovereenkomsten waarbij de debetrentevoet voor een wezenlijke aanvangsperiode van een 

aantal jaren vastligt en vervolgens voor een nadere periode kan worden vastgezet na 

onderhandelingen tussen de kredietgever en de consument. Indien het krediet uit verschillende 



 

 

kredietcomponenten is samengesteld (bijvoorbeeld deels met vaste rentevoet, deels met 

variabele rentevoet), wordt de informatie voor elke component van het krediet en voor het 

totaalbedrag verstrekt. 

5.(Indien van toepassing) Indien de valuta van het krediet verschilt van de nationale valuta van de 

consument of indien het krediet gekoppeld is aan een valuta die verschilt van de nationale valuta 

van de consument, geeft de kredietgever, met gebruikmaking van de formulering in deel A ook 

een rekenkundig voorbeeld die duidelijk laat zien hoe veranderingen in de betrokken wisselkoers 

de termijnbedragen kunnen beïnvloeden. Dat voorbeeld wordt gebaseerd op een vermindering 

met 20 % van de waarde van de nationale valuta van de consument, gecombineerd met een 

uitdrukkelijke verklaring dat de afbetalingstermijnen kunnen stijgen met meer dan het in dit 

voorbeeld veronderstelde bedrag. Indien er een limiet is die de stijging begrenst tot een lager 

bedrag dan 20 %, wordt in plaats daarvan de maximale waarde van de betalingen in de valuta 

van de consument opgegeven en wordt de verklaring over mogelijke verdere stijgingen 

weggelaten. 

6.Indien het krediet een volledig of gedeeltelijk variabelrentend krediet betreft en punt 3 van 

toepassing is, wordt de illustratie in punt 3 gegeven aan de hand van het in punt 1 bedoelde 

termijnbedrag. 

7.Indien de valuta gebruikt voor het betalen van de termijnen, verschilt van de valuta van het 

krediet of indien het in de nationale valuta van de consument uitgedrukte bedrag van elke 

termijn afhankelijk is van het dienovereenkomstige bedrag in een andere valuta, wordt in deze 

rubriek aangegeven op welke datum de toepasselijke wisselkoers is berekend en hetzij de 

wisselkoers hetzij de basis waarop deze zal worden berekend en de frequentie van de aanpassing 

daarvan. In voorkomend geval wordt daarbij onder meer de naam vermeld van de instelling die 

de rentevoet publiceert. 

8.Indien het krediet een krediet met uitgestelde rentebetaling betreft, waarbij de verschuldigde 

rente niet volledig door middel van de afbetalingstermijnen wordt terugbetaald en wordt 

toegevoegd aan het totale door de consument te betalen uitstaande kredietbedrag, wordt een 

toelichting gegeven over: hoe en wanneer de uitgestelde rente als geldbedrag bij de lening wordt 

geteld; en wat de gevolgen voor de consument zijn met betrekking tot de restschuld. 

 

Rubriek „7. Illustratieve aflossingstabel” 

1.Deze rubriek wordt opgenomen indien het krediet een krediet met uitgestelde rentebetaling 

betreft, waarbij de verschuldigde rente niet volledig door middel van afbetalingstermijnen wordt 

terugbetaald en wordt toegevoegd aan het totale uitstaande kredietbedrag of waarbij de 

debetrentevoet wordt vastgesteld voor de duur van de kredietovereenkomst.  

Indien de consument het recht heeft een herziene aflossingstabel te ontvangen, wordt dit samen 

met de voorwaarden waaronder de kredietnemer dat recht heeft, vermeld. 

2.Als de debetrentevoet gedurende de looptijd van het krediet kan variëren, wordt in deze rubriek 

aangegeven tijdens welke periode deze aanvankelijke debetrentevoet ongewijzigd blijft. 

3.De in deze rubriek op te nemen tabel bevat de volgende kolommen: „aflossingsschema” 

(bijvoorbeeld maand 1, maand 2, maand 3), „bedrag van de afbetalingstermijn”, „per 

afbetalingstermijn te betalen rente”, „andere in de afbetalingstermijn begrepen kosten (in 

voorkomend geval)”, „afgelost kapitaal per afbetalingstermijn” en „uitstaand kapitaal na elke 

afbetalingstermijn”. 

4.Voor het eerste aflossingsjaar wordt de informatie gegeven voor elke afbetalingstermijn en wordt 

aan het einde van dat eerste jaar voor elk van de kolommen een subtotaal vermeld. Voor de 

daaropvolgende jaren kan de precisering op jaarbasis worden gegeven. Aan het einde van de 

tabel wordt een rij met het algemene totaal toegevoegd, die de totale bedragen voor elke kolom 

weergeeft. De totale door de consument te betalen kosten van het krediet (dat wil zeggen de 

totale som van de kolom „bedrag van de afbetalingstermijn”) wordt duidelijk als zodanig 

benadrukt en gepresenteerd. 

5.Indien de debetrentevoet voor herziening vatbaar is en het bedrag van de afbetalingstermijn en 

na elke herziening onbekend is, mag de kredietgever voor de hele duur van het krediet in de 



 

 

aflossingstabel hetzelfde bedrag van de afbetalingstermijn vermelden. In een dergelijk geval 

attendeert de kredietgever de consument hierop door de bekende bedragen visueel van de 

hypothetische bedragen te onderscheiden (bv. door middel van een verschillend lettertype, 

randen of schaduw). Voorts wordt in een duidelijk leesbare tekst uitgelegd tijdens welke perioden 

de in de tabel vermelde bedragen kunnen variëren en waarom. 

 

Rubriek „8. Aanvullende verplichtingen” 

1.De kredietgever verwijst in deze rubriek naar verplichtingen zoals de verplichting het onroerend 

goed te verzekeren, een levensverzekering af te sluiten, een salaris te laten uitbetalen op een 

rekening bij de kredietgever of een ander product of andere dienst aan te schaffen. Voor elke 

verplichting specificeert de kredietgever ten aanzien van wie en wanneer de verplichting moet 

zijn nagekomen. Wanneer aan bepaalde verplichtingen voordelen voor de consument zijn 

verbonden, worden deze ook vermeld. 

2.De kredietgever vermeldt de duur van de verplichting, bijvoorbeeld tot het eind van de 

kredietovereenkomst. De kredietgever vermeldt voor elke verplichting de door de consument te 

betalen kosten, die niet in het jaarlijkse kostenpercentage zijn begrepen. 

3.De kredietgever vermeldt of de consument enigerlei nevendiensten nodig heeft om onder de 

gestelde voorwaarden een krediet te kunnen krijgen en, zo ja, of de consument verplicht is deze 

bij de voorkeursleverancier van de kredietnemer te betrekken dan wel bij een dienstverstrekker 

naar keuze van de consument kunnen worden betrokken. Indien aan die mogelijkheid de 

voorwaarde is verbonden dat de nevendiensten aan bepaalde minimale kenmerken voldoen, 

worden die kenmerken in deze rubriek beschreven. 

Indien de kredietovereenkomst aan andere producten is gekoppeld, vermeldt de kredietgever de 

voornaamste kenmerken van die andere producten en geeft hij duidelijk aan of de consument het 

recht heeft de kredietovereenkomst of de gebundelde producten afzonderlijk op te zeggen, onder 

welke voorwaarden dat het geval is en welke implicaties daaraan zijn verbonden en, in 

voorkomend geval, wat de mogelijke gevolgen zijn van het opzeggen van de in samenhang met 

de kredietovereenkomst vereiste nevendiensten. 

 

Rubriek „9. Vervroegde aflossing” 

1.De kredietgever geeft aan onder welke voorwaarden de consument het krediet geheel of ten dele 

vervroegd kan aflossen en welke stappen de consument hiervoor moet volgen. Onder 

voorwaarden worden ook eventuele vergoedingen verstaan. De vergoeding is niet hoger dan het 

financiële nadeel van de aanbieder bij vervroegde aflossing. 

2.In deze rubriek over de uitstapkosten attendeert de kredietgever de consument op alle 

uitstapkosten of andere kosten die bij vervroegde aflossing ter vergoeding aan de kredietgever 

moeten worden betaald en vermeldt hij indien mogelijk het bedrag daarvan. Indien het bedrag 

van de vergoeding van verschillende factoren afhangt, zoals het afgeloste bedrag of de op het 

ogenblik van de vervroegde aflossing geldende debetrentevoet, geeft de kredietgever aan op 

welke manier de vergoeding zal worden berekend en vermeldt hij hoeveel de vergoeding ten 

hoogste kan bedragen, of geeft hij, indien dat niet mogelijk is, een illustratief voorbeeld om de 

consument duidelijk te maken hoeveel de vergoeding in verschillende mogelijke scenario’s zou 

bedragen. 

 

Rubriek „10. Flexibele kenmerken” 

1.Indien van toepassing, geeft de kredietgever aan dat de mogelijkheid bestaat het krediet aan een 

andere kredietgever of op een ander onroerend goed over te dragen en vermeldt hij de ter zake 

geldende voorwaarden. 

2.(Indien van toepassing) Aanvullende kenmerken: indien het product een of meer van de in punt 

5 bedoelde kenmerken omvat, moeten deze kenmerken in deze rubriek worden vermeld en 

worden voorzien van een korte toelichting omtrent de omstandigheden waarin de consument van 

het kenmerk gebruik kan maken; eventuele voorwaarden die aan het kenmerk zijn verbonden; 

de vraag of de consument, indien het kenmerk deel uitmaakt van de door een hypotheek of 



 

 

gelijkwaardige zekerheid gedekte krediet, wettelijke of andere beschermingsvoorzieningen 

kwijtraakt die doorgaans aan dat kenmerk zijn verbonden; en de onderneming die het kenmerk 

aanbiedt (indien deze niet dezelfde is als de kredietgever). 

3.Indien het kenmerk een aanvullend krediet omvat, moet in deze rubriek het volgende voor de 

consument worden toegelicht: het totale kredietbedrag (met inbegrip van het door de hypotheek 

of vergelijkbare zekerheid gedekte krediet); of het aanvullende krediet al dan niet door een 

zekerheid is gewaarborgd; de toepasselijke debetrentevoeten; en of het gereglementeerd is. Het 

bedrag van dat aanvullende krediet wordt opgenomen in de oorspronkelijke 

kredietwaardigheidsbeoordeling; als dat niet het geval is, wordt in deze rubriek duidelijk gemaakt 

dat de beschikbaarheid van het aanvullende bedrag afhankelijk is van een verdere beoordeling 

van het vermogen van de consument om het krediet af te lossen. 

4.Indien het kenmerk een spaarinstrument omvat, moet de toepasselijke rentevoet worden 

vermeld. 

5.Mogelijke aanvullende kenmerken zijn: „Overbetaling/Onderbetaling” [meer of minder betalen 

dan de afbetalingstermijn die doorgaans door de aflossingsstructuur wordt vereist]; 

„Aflossingsvrije perioden” [perioden waarin de consument geen betalingen moet verrichten]; 

„Teruglenen” [mogelijkheid voor de consument om reeds opgenomen en afgeloste middelen 

opnieuw te lenen]; „Aanvullende kredietopname waarvoor geen nieuwe toestemming vereist is”; 

„Aanvullende gewaarborgde of niet-gewaarborgde kredietopname” [overeenkomstig punt 3 

hierboven]; „Creditcard”; „Gekoppelde lopende rekening”; en „Gekoppelde spaarrekening”. 

6.De kredietgever kan daarvan eventuele andere kenmerken deel laten uitmaken die door de 

kredietgever als onderdeel van de kredietovereenkomst worden aangeboden maar niet in eerdere 

rubrieken zijn vermeld. 

 

Rubriek „11. Overige rechten van de kredietnemer” 

1.De kredietgever licht de rechten op bijvoorbeeld herroeping of bedenktijd toe, en ook indien van 

toepassing andere rechten zoals overdraagbaarheid (inclusief subrogatie) als die voorzien zijn, 

specificeert de voorwaarden die op dit recht of deze rechten van toepassing zijn, de procedure 

die de consument moet volgen om dit recht of deze rechten uit te oefenen, alsook gegevens 

zoals onder meer het adres waarnaar de kennisgeving van herroeping moet worden gestuurd en 

(indien van toepassing) de daaraan verbonden vergoedingen. 

2.Indien de consumenten beschikken over bedenktijd of een recht op herroeping, wordt dit 

duidelijk vermeld. 

3.Indien de transactie op afstand wordt aangeboden, wordt de consument overeenkomstig artikel 3 

van Richtlijn 2002/65/EG ervan in kennis gesteld of hij al dan niet over een recht op herroeping 

beschikt. 

 

Rubriek „12. Klachten” 

1.In deze rubriek wordt het interne contactpunt [naam van de desbetreffende afdeling] vermeld, 

alsook de manier waarop daarmee contact kan worden opgenomen voor het indienen van een 

klacht [geografisch adres] of [telefoonnummer] of [contactpersoon]: [contactgegevens] en een 

verwijzing naar de klachtenprocedure op de desbetreffende pagina van een website of 

soortgelijke informatiebron. 

2.De naam van het bevoegde externe orgaan wordt voor buitengerechtelijke klachten en 

beroepsmogelijkheden vermeld, en indien het gebruik van de interne klachtenprocedure een 

absolute voorwaarde is voor toegang tot dat orgaan, wordt dat aangegeven met gebruikmaking 

van de formulering in deel A. 

3.In het geval van kredietovereenkomsten met een consument die zijn woonplaats in een andere 

lidstaat dan Nederland heeft, verwijst de kredietgever naar FIN-NET 

(http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/). 

 

Rubriek „13. Niet-naleving van de aan het krediet verbonden verplichtingen: gevolgen 

voor de kredietnemer” 



 

 

1.Indien de niet-naleving door de consument van aan het krediet verbonden verplichtingen 

financiële of juridische gevolgen kan hebben voor de consument, beschrijft de kredietgever in 

deze rubriek de voornaamste verschillende gevallen (bijvoorbeeld laattijdige 

betalingen/wanbetaling, niet nakomen van de in rubriek 8 „Aanvullende verplichtingen” 

genoemde verplichtingen) en vermeldt hij waar nadere informatie kan worden verkregen. 

2.Voor elk van deze gevallen specificeert de kredietgever in duidelijke, gemakkelijk te begrijpen 

bewoordingen de boeten of gevolgen waarin deze kunnen resulteren. Ernstige gevolgen worden 

benadrukt. 

3.Indien het onroerend goed dat als zekerstelling voor het krediet wordt gebruikt, kan overgaan op 

of kan worden overgedragen aan de kredietgever als de consument zijn verplichtingen niet 

nakomt, wordt in deze rubriek een desbetreffende verklaring opgenomen met gebruikmaking van 

de formulering in deel A. 

 

Rubriek „14. Aanvullende gegevens” 

1.In geval van verkoop op afstand bevat deze rubriek een clausule inzake het op de 

kredietovereenkomst van toepassing zijnde recht of de bevoegde rechter. 

2.Indien de kredietgever tijdens de looptijd van de overeenkomst in een andere taal met de 

consument wil communiceren dan de taal van het ESIS, moet dat ook worden aangegeven en 

moet de communicatietaal worden vermeld. Dit laat artikel 3, lid 1, punt 3, onder g), van 

Richtlijn 2002/65/EG onverlet. 

3.De kredietgever of kredietbemiddelaar vermeldt het recht van de consument om ten minste 

zodra een voor de kredietgever bindend aanbod is gedaan, een afschrift van de 

ontwerpkredietovereenkomst verstrekt of aangeboden te krijgen, naargelang van het geval. 

 

Rubriek „15. Toezichthouder” 

1.Vermeld moet worden welke de betrokken autoriteit of autoriteiten zijn die zijn belast met het 

toezicht op de precontractuele fase van de kredietverlening. 

 


