
Beste lening promotie
Algemene voorwaarde

Deze Algemene Voorwaarden (de “BL AV”) regelen de contractuele relatie tussen Aion en jou (de “Klant”,
“jij” en “jouw”), inzake de “Best Loans Promotion” (de “BL Promotion”).

De Klant bevestigt dat hij/zij een consument is, in de betekenis zoals geformuleerd in Artikel I.1,2°, van het
Wetboek Economisch Recht.

1. Wie is Aion?

Aion (de “Bank” of “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
0403.199.306.

2. Wat is de BL Promotion?

De BL Promotion stelt de Klant (de “Lener”) in staat om het betere JKP op een persoonlijke lening te krijgen
dan momenteel wordt aangeboden door Aion (bekijk https://www.aion.be/nl/persoonlijke-leningen). Dit
betere JKP is gelijk aan het JKP dat bij een andere Belgische Bank wordt aangeboden aan een Klant die
voor het verkrijgen van een lening bij Aion in aanmerking komt volgens de voorwaarden, waaronder
kredietwaardigheid, en dat hij/zij een persoonlijke leningovereenkomst tekent gedurende de
beschikbaarheid van de BL Promotion, te weten uiterlijk 30.04.2021.

3. Wie komt in aanmerking voor het lagere rentetarief?

Om in aanmerking te komen voor het lagere rentetarief dien je:

a) een consument te zijn;
b) 18 jaar of ouder te zijn;
c) deze BL Algemene voorwaarden te accepteren;
d) een aanvraag voor een persoonlijke lening (lening op afbetaling) in te dienen bij Aion;
e) een scan in te dienen van het ingevulde formulier ‘Standard European Consumer Credit
Information’ dat je van een andere Belgische Bank verkreeg aangaande een persoonlijke lening
(lening op afbetaling)

i) van hetzelfde type, met dezelfde kenmerken en hetzelfde doel,
ii) zonder enige aanvullende condities die niet van toepassing zijn op Aion’s aanbod,
iii) met een beter JKP dan de persoonlijke lening die aangeboden wordt door Aion,
iv) niet ouder dan 20 kalenderdagen,

f) een positieve kredietbeslissing van Aion te ontvangen;
g) de overeenkomst voor de persoonlijke lening bij Aion uiterlijk 30.04.2021 te ondertekenen.

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

https://www.aion.be/nl/persoonlijke-leningen


4.1 De Bank kan deze BL AV eenzijdig aanpassen zolang de Klant deze BL AV nog niet heeft
geaccepteerd.

4.2 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 e-mail worden gestuurd naar complaint@aion.be. Als je niet tevreden bent,
kan je contact opnemen met de bankbemiddelingsdienst (“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: https://www.aion.be/nl/persoonlijke-leningen

4.3 Alle rechten en plichten van de Klanten en de Bank zijn in lijn met en onderworpen aan de Belgische
Wetgeving.

4.4 Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen die zorgen voor de bevoegdheid van
andere rechtsgebieden (bijvoorbeeld consumenten), kunnen de Bank en de Klant, in verweer of eis,
zich tot de rechtbanken van Brussel wenden voor enig geschil voortkomend uit of (in)direct
gerelateerd aan hun zakelijke relatie.

Let op: geld lenen kost ook geld.
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