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Wat?
Een klant (consument) beschikt over het recht om na het afsluiten, op afstand of buiten de
verkoopruimten van de bank (zoals bijvoorbeeld via de Argenta-app), van een consumentenkrediet
(bv. een Lening op Afbetaling voor privédoeleinden) bij Argenta Spaarbank nv om ze kosteloos en
zonder het opgeven van reden te herroepen binnen de termijn zoals hierna bepaald.
Hoe?
Als klant moet u, conform artikel 3 van de Algemene Voorwaarden voor de Lening op Afbetaling voor
privédoeleinden, Argenta Spaarbank nv per aangetekende zending in kennis stellen van het feit dat u
gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht. Een aangetekende zending per post moet gericht
worden aan Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen ter attentie van de directie
Lenen.
U kunt daarvoor gebruik maken van het modelformulier dat u hier kunt raadplegen. Het gebruik van dit
modelformulier is echter niet verplicht. Ook een andere kennisgeving waaruit de wil duidelijk en
ondubbelzinnig blijkt om de opening te herroepen, is toegelaten. Let er dan wel op dat u altijd alle
gegevens bezorgt, zodat Argenta een gevolg kan geven aan uw verzoek tot herroeping.
Wanneer?
U moet als klant uw recht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van de
kredietovereenkomst. In elk geval wordt de kennisgeving als tijdig aangemerkt, indien zij is verzonden
voor het verstrijken van de termijn.
Kosten?
Het herroepingsrecht is kosteloos. Indien er sprake is van een herroeping, zal de klant onverwijld en
uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de kennisgeving van de herroeping heeft verstuurd het kapitaal en
de op dit kapitaal lopende rente vanaf de dag waarop het krediet is opgenomen tot de datum waarop
het kapitaal wordt terugbetaald, terugbetalen aan Argenta Spaarbank nv. De betalingen die eventueel
door de klant werden verricht na het sluiten van de kredietovereenkomst worden door Argenta
Spaarbank nv teruggestort binnen 30 dagen volgend op de herroeping.
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De klant beschikt over een herroepingsrecht in overeenstemming met het Wetboek Economisch Recht, artikel VI.54 en
volgende, Overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten en in overeenstemming met het Wetboek
Economisch Recht, artikel VII.83, Consumentenkrediet - herroepingsrecht.
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HERROEPING

CONSUMENTENKREDIET ( LENING OP AFBETALING )

Modelformulier
Wilt u het herroepingsrecht uitoefenen? Bezorg dan dit formulier ingevuld terug aan:
Argenta Spaarbank nv
Directie Lenen
Belgiëlei 49-53
2018 Antwerpen

Verklaring
Ik geef u hierbij te kennen dat ik onze overeenkomst van de volgende producten of levering van de
volgende dienst wens te herroepen:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Wat betreft de praktische modaliteiten van de herroeping, is artikel 3 van de Algemene Voorwaarden
voor de Lening op Afbetaling voor privédoeleinden per analogie van toepassing.

Kredietovereenkomst
Lening op afbetaling .................................................................................................................
Datum sluiten overeenkomst ....................................................................................................
Naam / namen van de kredietnemer(s) ....................................................................................
Datum en ondertekening
Adres van de klant of klanten:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Datum ......................................................................................................................................
Handtekening van klant ............................................................................................................
.................................................................................................................................................
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