
Infofiche kredietbemiddelaar hypotheken / 

consumentenkredieten 

Aanvraag m.b.t:   

□ Hypothecair krediet / woonkrediet  

□ Lening op afbetaling 

□ Financiering 

□ Investeringskrediet 

□ Gemengd kredieten (woonkrediet / investeringskrediet)   

□ Andere:  

Machtigt de kredietbemiddelaar en de kredietmaatschappij zonder verplichting van hun kant om alle nodige controles te 

doen. Alle partijen verklaren uitdrukkelijk geen andere schulden te hebben dan die welke werden meegedeeld aan de 

kredietbemiddelaar FABU Kredieten BV. Alle partijen verklaren uitdrukkelijk dat ze hun verbintenissen zijn nagekomen en 

dat de geplande investeringen en hun financiële situatie een juiste weergave zijn 

Mogelijks te raadplegen bestanden 

- Centrale voor kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België 

- Indien van toepassing, centrale voor kredieten aan Ondernemingen van de Nationale Bank van België 

- De bestanden van de betrokken kredietmaatschappijen, dochtermaatschappijen,…  

- Deze lijst is niet limitatief 

Identificatie kredietbemiddelaar in hypotheken en consumentenkredieten:  

Kluizendorpstraat 25A - 9940 KLUIZEN | Frédéric Bruneellaan 38 bus 001 – 9600 RONSE | Elenestraat 211A  –  9620 

ZOTTEGEM | Hundelgemsesteenweg 724 – 9820 MERELBEKE  

FABU Kredieten BV | BE 0759.461.696 | FSMA 111900 A | registratienr.. 0533742005-1501 | communicatie@fabu.be | 

www.juistekredietkeuzes.be

mailto:communicatie@fabu.be
http://www.juistekredietkeuzes.be/


Registratie bij de FSMA

Ons kantoor is met, BE 0759.461.696, ingeschreven in het register van bemiddelaars inzake hypothecair krediet naar 

Belgisch recht, in het statuut makelaar in hypothecair en consumenten krediet.  

Deze inschrijving is steeds te verifiëren via onderstaande link:  

http://www.fsma.be/nl/Supervision/finbem/vt/hypo.aspx 

Als kredietmakelaar bevelen wij producten aan uit een ruim gamma van op de markt beschikbare 

kredietovereenkomsten. Ons kantoor analyseert een voldoende aantal op de markt beschikbare producten en beveelt 

één of meer op de markt beschikbare kredietovereenkomst(en) aan rekening houdend met uw  behoeften, financiële 

situatie en de persoonlijke omstandigheden 

Klachtenbehandeling  

Ons kantoor doet haar uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Je kan steeds bij ons kantoor terecht voor 

je vragen en problemen. Mocht je een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen 

oplossen, kan je steeds terecht bij Ombudsfin te 1000 Brussel, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 - tel. 

02/545.77.70 – fax. 02/545 77 79 – Ombudsman@Ombudsfin.be – www.ombudsfin.be.   Deze partij staat ook in voor 

de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. 

Commissie  

Voor onze bemiddeling inzake kredieten ontvangt ons kantoor een commissie, waarvan het bedrag nog niet is gekend. 

Het reële bedrag van deze commissie zal in een latere fase in de ESIS (Europees gestandaardiseerde informatiefiche) 

worden toegelicht.  

Op verzoek informeert ons kantoor over de variatie in de hoogte van de commissielonen die worden betaald door de 

verschillende kredietgevers die de aan de consument aangeboden kredietovereenkomsten verstrekken.  

.

Opgemaakt op______________________ ,

 in twee exemplaren waarvan er één aan de klant wordt overhandigd / gemaild. 

Voor ontvangst, 

Handtekening 

Naam 

http://www.fsma.be/nl/Supervision/finbem/vt/hypo.aspx
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