
Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 

13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). 

Art. 18  

§ 1 De consument heeft het recht om, zonder opgave van redenen, de kredietovereenkomst te 

herroepen binnen een termijn van veertien dagen. De termijn van dit herroepingsrecht gaat in:  

1° op de dag van het sluiten van de kredietovereenkomst, of 

2° op de dag waarop de consument de contractuele voorwaarden en informatie bedoeld in 

artikel 14 ontvangt, als die dag later valt dan de onder het 1° van dit lid bedoelde datum. 

§ 2  Wanneer de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,  

1° stelt hij de kredietgever, bij een ter post aangetekende brief of op een andere door de 

kredietgever overeenkomstig artikel 14, § 2, 18° aanvaarde drager hiervan in kennis. De termijn 

wordt geacht te zijn nageleefd indien die kennisgeving vóór het verstrijken ervan is verzonden, en 

2° geeft hij in geval van een verkoop op afbetaling, een financieringshuur of een kredietopening 

waarbij krachtens deze overeenkomst lichamelijke roerende goederen ter beschikking worden 

gesteld van de consument, na het versturen van de kennisgeving onmiddellijk de ontvangen 

goederen terug en betaalt hij aan de kredietgever de voor de kredietopnemingsperiode 

verschuldigde rente; 

3° betaalt hij voor de overige kredietovereenkomsten onverwijld en uiterlijk binnen dertig dagen 

nadat hij de kennisgeving van de herroeping aan de kredietgever heeft gestuurd, het kapitaal terug 

aan de kredietgever en de op dit kapitaal lopende rente vanaf de datum waarop het krediet is 

opgenomen tot de datum waarop het kapitaal wordt terugbetaald. 

De verschuldigde rente wordt berekend aan de hand van de overeengekomen debetrentevoet. De 

kredietgever heeft geen recht op een andere vergoeding van de consument, met uitzondering van 

de vergoeding voor niet voor terugbetaling in aanmerking komende kosten die de kredietgever aan 

een overheidsinstelling heeft betaald. De betalingen die werden verricht na het sluiten van de 

kredietovereenkomst worden teruggestort aan de consument binnen de dertig dagen volgend op 

de herroeping. 

§ 3 De herroeping van de kredietovereenkomst brengt van rechtswege de ontbinding van de 

aangehechte overeenkomsten met zich mee. 

§ 4  Indien de consument het herroepingsrecht inroept bedoeld in dit artikel, zijn de artikelen 53, 

54 en 61 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 

niet van toepassing. 

§ 5 Dit artikel is niet van toepassing op kredietovereenkomsten die volgens de wet  door 

tussenkomst van een notaris moeten worden gesloten, mits de notaris verklaart dat de consument 

de rechten bedoeld in de artikelen 11 en 14 geniet.]3 

Onderafdeling 5  Band tussen de kredietovereenkomst en de overeenkomst waarvoor de 

financiering wordt gevraagd  

 


