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Aanvraag tot betalingsuitstel van mijn lopende lening op 
afbetaling in het kader van Covid-19

A. Identificatie van de ontleners

Naam /Voornaam: 

Adres:  

Telefoon nummer : 

Email adres :  

Beroep:  

Werkgever: 

EN 

Naam /Voornaam:  

Adres: 

Telefoon nummer : 

Email adres :  

Beroep: 

Werkgever: 

B. Lening op Afbetaling

B.1. Voorwaarden van de Covid- 19-maatregel

De Covid-19-uitstelregeling kan toegekend worden indien aan alle 4 volgende voorwaarden is 
voldaan:  

Gelieve aan te vinken indien van toepassing 

Elantis N.V.  - Rue des Clarisses, 38 – 4000 Luik 

RPM Luik : BTW BE 0 404 228 296  

www.elantis.be  

Formulier en documenten naar covid19fin@elantis.be sturen 

Indien u de begunstigde bent van een verzekering inkomensverlies voor de dekking van uw 
lening op afbetaling, gelieve eerst contact te nemen met de verzekeringsmaatschappij om, 
indien mogelijk, te kunnen genieten van de contractuele vergoedingen.

http://www.elantis.be/
mailto:covid19fin@elantis.be
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☐ Minstens één van de kredietnemers lijdt een inkomensverlies als gevolg van de Covid-19-crisis. 
Indien er meerdere personen officieel op hetzelfde adres wonen, is het voldoende dat één van 
deze personen een inkomensverlies lijdt als gevolg van de Covid-19-crisis, ook wanneer het 
krediet niet op zijn of haar naam, maar op naam van één van de andere personen werd 
aangegaan

☐ Er was op datum van 1 januari 2021 geen betalingsachterstand van meer dan 1 maand op het 
consumentenkrediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.

☐ Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op uw 
betaal- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij u bank kleiner dan of gelijk aan 
25.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

☐ De maandelijkse terugbetaling van het kapitaal en interesten van de lening op afbetaling 
waarvoor u uitstel vraagt, bedraagt minstens 50 euro per maand.

B.2. Modaliteiten van de Covid-19-maatregel

Lening op afbetaling: De Covid-19-uitstelregeling is een betalingsuitstel dat kan toegekend 

worden tot en met 30 juni 2021 en voor maximaal 3 maanden. Die aanvraag moet tussen 1ste 
februari en 31 maart 2021 ingediend worden. Dit betalingsuitstel is enkel mogelijk voor 
leningen op afbetaling toegestaan voor 1 mei 2020.Het uitstel kan enkel worden toegekend 

voor toekomstige schulden. Tijdens de periode van het betalingsuitstel dienen er geen 

intresten noch kapitaal betaald te worden. Nadat de periode van het uitstel is afgelopen, 

hernemen de betalingen aan een aangepaste maandlast aangezien de uitgestelde intresten 

worden gerecupereerd via een spreiding over de resterende betalingstermijnen. De looptijd 

van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel (maximum 3 maanden). 

Het uitstel en de nieuwe einddatum van het krediet zullen worden geregistreerd in de Centrale 

voor Kredieten aan Particulieren. 

Er worden u geen dossier- noch administratiekosten aangerekend voor dit betalingsuitstel. 

Meer informatie hierover kan u terugvinden op onze site 

C. Aanvraag Covid- 19-maatregel

De kredietnemer(s) verklaart/verklaren voor onderstaande kredieten, gebruik te willen maken van de 

mogelijkheid tot uitstel van terugbetaling, en dit voor maximaal 3 maanden. Na de uitstelperiode 

zullen de betalingen opnieuw moeten worden uitgevoerd met een nieuwe aangepaste maandlast.  

Kredietnummer: - maanden uitstel

Kredietnummer: - maanden uitstel

https://www.elantis.be/nl/faq-coronavirus
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D. Verklaring op eer

De kredietnemer(s) verklaart (verklaren) op eer dat de gegevens onder de rubriek B.1 hierboven 

correct beantwoord werden. 

E. Bewijsstukken

Gelieve in bijlage de volgende bewijs toe te voegen: 

Inkomstenverlies ingevolge de coronacrisis (attest werkgever, attest RVA, aanvraag van 

overbruggingsmaatregelen, …) 

Elantis behoudt zich het recht voor om alle bewijstukken en inlichtingen van de kredietnemers te 

controleren, namelijk via de financiële gegevens die beschikbaar zijn binnen de Belfius groep. De 

kredietnemer(s) zal (zullen) op eerste verzoek van Elantis alle originele bewijsdocumenten 

verstrekken. Elantis heeft het recht om het voordeel van het uitstel van terugbetaling in te trekken in 

het geval van foutieve of frauduleuze informatie of wanneer één van voornoemde verbintenissen 

niet wordt nagekomen.  

Op basis van de bovenstaande informatie zal Elantis deze aanvraag tot toepassing van de Covid 19-

maatregelen onderzoeken. Deze aanvraag is geen aanbod van Elantis. 

Datum: 

De kredietnemer(s) 

Voornaam + Naam Voornaam + Naam 

Handtekening Handtekening 

Indien u deze aanvraag digitaal wenst af te werken zonder ondertekening van het document :  
Bevestig uw akkoord door de volgende boodschap in zijn geheel op te nemen in de tekstzone: 

Hierbij bevestig(en) ik (wij) uitdrukkelijk de aanvraag tot een betalingsuitstel van het 

consumentenkrediet. Mijn/onze aanvraag in bijlage, wordt ingediend in het kader van de Covid-19-

crisis.  

gevolgd door de voornaam, de naam en de foto van de identiteitskaart van de kredietnemer(s). 
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