
 

 

Promotion Black Friday 
Algemene voorwaard 

Deze Algemene voorwaarden (de “BFP AV”) regelen de contractuele relatie tussen AION en jou (de               
“Klant”), inzake de “Black Friday Promotion” (de “BFP Promotion”). 
  
  
De Klant bevestigt dat hij/zij een consument is, in de betekenis zoals geformuleerd in Artikel I.1,2°, van het                  
Wetboek van Economisch Recht. 
  
  

1. Wie is Aion? 
Aion is een kredietinstelling, onder supervisie van de Nationale Bank van België, in de vorm van een 
naamloze vennootschap onder Belgische wetgeving, met maatschappelijke zetel te Wetstraat 34, 1040 
Brussel, België̈ en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 403.199.306. 
  
  
2. Wat is de BFP Promotion?  
  
The BFP Promotion stelt een Klant (de “Lener”) in staat om een Beloning te krijgen indien hij/zij aan de                   
voorwaarden voldoet om een consumentenkrediet te verkrijgen (bekijk        
https://www.aion.be/nl/persoonlijke-leningen), waaronder wordt verstaan de kredietwaardigheid en het        
aangaan van een overeenkomst voor een consumentenkrediet voor een bedrag van 10.000 EUR of meer,               
gedurende de looptijd van de BFP Promotion (zie artikel 5). 
  
3. Wat is de Beloning en hoe wordt deze verkregen? 
  

1. De Lener ontvangt 200 EUR (de “Beloning”) binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van              
ondertekening van zijn/haar leenovereenkomst. Beloningen worden op de rekening uitgekeerd zoals           
vermeld in Artikel 2 van de kredietovereenkomst. In het geval van consolidatie van een lening               
zonder persoonlijk doel, dient het rekeningnummer uiterlijk 30 november 2020 te worden verstrekt             
aan Aion via email op info@aion.be. Informatie die na deze datum wordt verstuurd, komt niet in                
aanmerking en Leners die gegevens na deze datum versturen, maken geen aanspraak op een              
Beloning. 

  
2. De Beloning kan slechts eenmalig aan de Lener worden toegekend. 

  
  
4. Wie komt in aanmerking voor de Beloning? 
  
Om in aanmerking te komen voor de Beloning, dien je: 
  
a. een consument te zijn; 



b. 18 jaar of ouder te zijn;  
c.  deze BFP Algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd; 
d. een leningaanvraag te hebben gedaan bij Aion; 
e. een goedgekeurde aanvraag voor een persoonlijke lening van minimaal 10.000 EUR te            
hebben gedaan; 
f. de leenovereenkomst uiterlijk 30 november 2020 te hebben ondertekend; 
g. de Bank uiterlijk 30 november 2020 te informeren over de gegevens van de rekening waarop               
de Beloning betaald dient te worden. 
 
  
5. Hoe lang is de BFP Promotion beschikbaar?  
  

1. De BFP Promotion is beschikbaar tussen 23 november 2020 en 30 november 2020, tenzij de BFP                
Promotion eerder wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 5.3. 

 
2.    De BFP Promotion kan verlengd worden na verdere berichtgeving van de Bank. 
 
3. De Bank kan de BFP Promotion te allen tijde beëindigen of intrekken zonder enige formaliteiten. Een                 

beëindiging van de BFP Promotion heeft geen impact op de rechten en plichten van Leners               
aangaande leenovereenkomsten die zijn aangegaan alvorens de beëindiging.  

 
  
6. Is er nog iets anders dat ik moet weten?  
  

1. De Bank kan deze BFP AV eenzijdig aanpassen zolang de Klant deze BFP AV nog niet heeft                 
geaccepteerd. 
  

2. Je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat hier te vinden is:              
https://www.aion.be/nl/privacybeleid.html. 

  
  
  
Vragen of klachten kunnen per mail worden gestuurd naar complaint@aion.be. Als je niet tevreden bent,               
kan je contact opnemen met de bank-bemiddelingsdienst (“Ombudsfin”):  
 Ombudsfin 
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 Brussel, België 
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be 
Fax : +32 2 545 77 79 
Web : https://www.ombudsfin.be/ 
Meer informatie over de persoonlijke leningen vind je onderaan de pagina via deze link:              
https://www.aion.be/nl/persoonlijke-leningen 
  
3.          Alle rechten en plichten van de Klanten en de Bank zijn in lijn met en onderworpen aan de Belgische 
Wetgeving. 
  
4.  Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen die bevoegdheden van andere 
rechtsgebieden (bijvoorbeeld consumenten) regelen, kunnen de Bank en de Klant, in verweer of eis, zich tot 
de rechtbanken van Brussel wenden voor enig geschil voortkomend uit of direct gerelateerd aan hun 
zakelijke relatie.  
 
 
Let op: geld lenen kost ook geld.  
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