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

13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). 

Hoofdstuk II Kredietpromotie  

Art. 5  

§ 1  Alle reclame waarin een rentevoet of cijfers betreffende de kosten van het krediet voor de 

consument worden vermeld, bevat op een duidelijke, beknopte, opvallende en desgevallend 

hoorbare wijze aan de hand van een representatief voorbeeld de volgende standaardinformatie:  

1° de debetrentevoet, vast en/of veranderlijk, alsook nadere informatie over eventuele kosten die 

in de totale kosten van het krediet voor de consument zijn opgenomen; 

2° het kredietbedrag; 

3° het jaarlijkse kostenpercentage; 

4° de duur van de kredietovereenkomst; 

5° in geval van een krediet in de vorm van uitstel van betaling voor een bepaald goed of een 

bepaalde dienst, de contante prijs en het bedrag van eventuele voorschotten, en 

6° in voorkomend geval, het totale door de consument te betalen bedrag en het bedrag van de 

afbetalingstermijnen. 

De Koning bepaalt voor iedere reclame, wat ook de gebruikte drager is, de grootte van de 

lettertekens inzake informatie met betrekking tot de aard van de verrichting, haar duur, het 

jaarlijkse kostenpercentage en, indien het om een promotiepercentage gaat, de periode gedurende 

de welke dit percentage wordt toegepast, de vaste of veranderlijke aard van de debetrentevoet en 

het bedrag van de aflossingen. 

Het kredietbedrag is gebaseerd op het gemiddelde kredietbedrag dat, naargelang het soort van 

kredietovereenkomst waarvoor reclame wordt gemaakt, representatief is voor de aanbiedingen van 

de kredietgever of de kredietbemiddelaar. Indien er meerdere soorten van kredietovereenkomsten 

tegelijkertijd worden aangeboden dient er voor iedere soort kredietovereenkomst een afzonderlijk 

representatief voorbeeld te worden gegeven. 

§ 2  

Behoudens wat de reclame betreft, bedoeld in § 1, vermeldt elke reclame de volgende boodschap: 

“Let op, geld lenen kost ook geld.”. De Koning bepaalt, wat ook de gebruikte drager is, de grootte 

van de lettertekens van deze boodschap. 

§ 3  

Indien in verband met de kredietovereenkomst het sluiten van een contract voor een nevendienst, 

onder meer een verzekering, verplicht is om het krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde 

voorwaarden, te verkrijgen, en de kosten van die dienst niet vooraf bepaald kunnen worden, moet 

de verplichting tot het sluiten van die overeenkomst ook op een duidelijke, beknopte, opvallende 

en hoorbare wijze, tezamen met het jaarlijkse kostenpercentage worden vermeld.] 

 


