
 

 

 
 
Beste student(e), 
 
 
Je overweegt om bij de PXL een laptop aan te kopen met spreiding van betaling.  
Dankzij het partnerschap tussen PXL en Cetelem bieden wij je de mogelijkheid om een lening op afbetaling af te 
sluiten voor het basisbedrag van de laptop met een jaarlijkse intrestvoet van 0% JKP* en dit voor een duurtijd van 
6 of 10 maanden. 
Hierdoor kan je de betalingen spreiden zonder extra kosten (JKP 0%*). 
 
De hogeschool doet voor deze financiering een beroep op de externe kredietmaatschappij Cetelem, een 
dochteronderneming van BNP Paribas Fortis. 
Indien je zelf geen wettelijk gewaarborgd inkomen hebt, dan zal het financieringscontract afgesloten worden met 
je ouders, je voogd of de persoon die financieel verantwoordelijk voor je is.  
 
De aanvraag tot gespreide betaling verloopt dan ook in verschillende stadia. In de eerste plaats dient er een 
kredietonderzoek te gebeuren. 
Hiervoor dien je bijgesloten formulier volledig (!)  in te vullen en samen met een kopie van de identiteitskaart 
(recto-verso) van de kredietaanvrager(s) (ouders, voogd, …) onder gesloten envelop te bezorgen aan de mensen 
van de laptopverkoop. Blanco enveloppen worden u tevens ter beschikking gesteld aan de laptopverkoop. 
Onze medewerkers van de laptopverkoop maken vervolgens voor jou een bestelbon op en voegen deze bij je 
kredietaanvraag.  
Opgelet : Een onvolledig ingevuld formulier kan niet worden behandeld en zal leiden tot vertraging in de aankoop. 
 
Je kredietaanvraag wordt hierna in alle discretie verwerkt door de financiële dienst en overgemaakt aan Cetelem. 
Deze is zonder verplichting. 
 
Let wel, indien je aanvraag door Cetelem goedgekeurd wordt, dient het financieringscontract definitief en 
persoonlijk ondertekend te worden door de personen die de kredietaanvraag invulden en die aldus instaan voor 
de financiering van je laptop.  Contracten kunnen niet mee gegeven worden ter ondertekening, daarnaast 
aanvaarden wij ook geen volmachten ter ondertekening.  
 
Het ondertekenen van het contract kan enkel op afspraak en dit vanaf 12/08/2019 op onderstaande dagen :  
 

➢ Dinsdag & donderdag (tussen 8u30-12u00 en 13u00-16u00)  
➢ Woensdag (tussen 8u30 - 12u00) 

! niet op feestdagen of tijdens het collectief verlof van de PXL !  
 

 

 

 

 

 
 
* Representatief voorbeeld: Promotioneel jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 0%, vaste jaarlijkse debetrentevoet van 0%. Lening op afbetaling van 835€, 
terugbetaalbaar in 10 maandelijkse aflossingen van 83,50€, totaal te betalen bedrag: 835€. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alpha 
Credit n.v., kredietgever, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, BTW BE 0445.781.316, RPR Brussel. Cetelem is een commerciële benaming van Alpha Credit 
n.v. Adverteerder Hogeschool PXL, agent in nevenfunctie, Elfde Liniestraat 24, 3500 Hasselt, BTW BE 0535.878.874, RPR Hasselt. 

 
  

http://www.phl.be/Huisstijl/Hogeschool PXL/Logo/logo_pxl.jpg


 

 

 
 
Deze afspraak kan, na uitnodiging door de dienst Financiën, vastgelegd worden via de online agenda. De exacte 
link naar deze agenda ontvangt u via de uitnodiging van de dienst Financiën op het e-mail adres dat je vermeld 
hebt op de envelop. 
 
Opgelet: onze kantoren zullen gesloten zijn van 11/07 t.e.m. 11/08 en op 15/08/2019   
Aanvragen die ingeleverd worden vóór 11 juli ‘19 zullen pas verwerkt worden vanaf 12 augustus ’19.  
 
Indien mogelijk, raden wij je aan om de financieringsaanvraag te laten invullen door twee personen die 
gezamenlijk instaan voor deze afbetaling.   
Na ondertekening van het contract bij de financiële dienst, ontvang je een goedgekeurd formulier waarmee je je 
laptop kan gaan afhalen. 
Je zal dan één maand later beginnen te betalen via doorlopende opdracht (zelf aan te vragen bij je bank) & dit 
volgens de gekozen modaliteiten (in 6 of 10 afbetalingen). De afbetaling gebeurt volgens de bepalingen van de 
financieringsovereenkomst afgesloten tussen de aanvrager & Cetelem. De afbetaling is dus verder een zaak tussen 
jou & Cetelem.  
De PXL treedt enkel op als kredietbemiddelaar en zorgt ervoor dat er een overeenkomst kan worden afgesloten.  
 
Opgelet : Het financieringscontract betreft alleen maar de aankoop van de laptop zelf.  De software en de 
verzekering die je moet kopen zul je bij afhaling moeten betalen  (enkel BANCONTACT, géén cash!).  Details 
hierover kan je terugvinden in de brochure ‘Een laptop kopen bij de PXL’. 
 
Mocht je kredietaanvraag onverhoopt worden geweigerd, dan zal de financiële dienst samen met jou onderzoeken 
hoe je alsnog kan overgaan tot de aankoop van een laptop. Dit gebeurt in nauw overleg met de dienst 
studentenvoorzieningen. 
 
Meer specifieke gegevens vind je terug in onze informatiefolder ‘Een laptop kopen bij de PXL’ of op de PXL-
website. 
Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust: anne.graindor@pxl.be 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Anne Graindor 
Dossierbeheerder  
Financiële Dienst 
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PXL gegevens 
 

  

BESTELLING       Doel van de Lening :                  Aankoop van een laptop 
 

Aanvraagdatum:   …… /…… / ……   Gevraagde bedrag:   835 € – 1674 € 
Nummer bestelbon:   ………………………………  Aantal maandelijkse aflossingen :  6 – 10  
Voorkeur: ❑   Aanvraag op 1 naam, nl. : . ……………………………………  OF  ❑   Aanvraag op beide namen 

 
AANVRAGER GEGEVENS Mijn gegevens       De gegevens van mijn partner 
 

BURGERLIJKE STAAT  Mevrouw – Meneer      Mevrouw – Meneer       
Naam / Meisjesnaam  ……………………………………….……………………….     ……………………………………….………………………. 
Voornaam   ……………………………………….……………………….     ……………………………………….………………………. 
Taal code    NL - FR         NL - FR 
Nationaliteit   ……………………………………….……………………….     ……………………………………….………………………. 
Geboorteplaats   ……………………………………….……………………….     ……………………………………….………………………. 
Land    ……………………………………….……………………….     ……………………………………….………………………. 
Geboortedatum   …….. / ….…. / ……..…………….       …….. / ….…. / ……..……………. 
Identiteitskaartnummer  ……………………………………….……………………….     ……………………………………….………………………. 
Rijksregisternummer  ……………………………………….……………………….     ……………………………………….………………………. 
Burgerlijke staat   gehuwd met gemeenschap v. goederen / gehuwd met scheiding v. goederen /    
    gehuwd zonder huwelijkscontract /feitelijk gescheiden/wettelijk gescheiden /  

weduwe(naar)/ongehuwd/wettelijk samenwonend      
Aantal kinderen ten laste  ……………………………………….……………………….   

ADRES 
Adres: ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….  Nummer: ………      Bus: ………         Postcode: ………………  
Gemeente: ………………………………. Land: ………………………………………… Op dit adres sedert: ……… (maand) / ………… (jaar) 
Statuut    Huurder /eigenaar met hypotheek/eigenaar zonder hypotheek/inwonend bij familie 
Telefoonnummer   ……………………………………….……………………….     ……………………………………….………………………. 
GSM nummer   ……………………………………….……………………….     ……………………………………….………………………. 
E-MAIL    ……………………………………….……………………….     ……………………………………….………………………. 

 
     
   
 

 

Hogeschool PXL  
Financiële Dienst 
Elfde-Liniestraat, 24 – Gebouw A 
B – 3500 Hasselt 
BTW : BE 0535 878 874  – FODE : 219828  

 

 

AANVRAGER SITUATIE Mijn huidige situatie       De huidige situatie van mijn partner 

BEROEPSSITUATIE 
Situatie     Arbeider – Bediende – Zelfstandige         Arbeider – Bediende – Zelfstandige 

Vrij beroep – Steuntrekker ziekenkas          Vrij beroep – Steuntrekker ziekenkas 
Gepensioneerd – Gesteund door OCMW        Gepensioneerd – Gesteund door OCMW 
Werkloos – Interim – Huisvrouw – Student      Werkloos – Interim – Huisvrouw – Student  

Andere    ……………………………………………………………………..     ……………………………………………………………………. 
Indien zelfstandige, BTW nummer BE0_ _ _ . _ _ _ . _ _ _ 
Type contract   Onbepaalde duur–Bepaalde duur     Onbepaalde duur–Bepaalde duur 
Arbeidsstelsel   Voltijds – Deeltijds         Voltijds – Deeltijds  
Sedert    …….. / ….…. / ……..…………….       …….. / ….…. / ……..……………. 
Activiteitssector   Kleine onderneming (-50 pers)/      Kleine onderneming (-50 pers)/ 
    Grote Onderneming (+50 pers)/      Grote Onderneming (+50 pers)/ 
    Andere: ………………………………………………………..     Andere: ……………………………………………………….. 
Werkgever   Naam:……………………………………………………………..     Naam:…………………………………………………………… 
    Adres: …………………………………………………………….      Adres: ………………………………………………………….. 

Nummer: ……… Bus: ………  Postcode: ……………..     Nummer: ……… Bus: ………  Postcode: …………… 
Gemeente: …………………….. Land: ……………………     Gemeente: …………………….. Land: …………………. 

FINANCIËLE SITUATIE 
Huur uitgaven/hypothecaire lening …………………………………………… € /maand      …………………………………………… € /maand 
Einddatum hypothecaire lening …….. / ….…. / ……..…………….         …….. / ….…. / ……..……………. 
Alimentatiegeld (te betalen)  …………………………………………… € /maand      …………………………………………… € /maand 
Autofinanciering   …………………………………………… € /maand      …………………………………………… € /maand 
Andere kredieten – aantal: ……… …………………………………………… € /maand           aantal: ……..      …………………………………………… € /maand 
Inkomsten   …………………………………………… € netto/maand         …………………………………………… € netto/maand 
Kinderbijslag   …………………………………………… € /maand      …………………………………………… € /maand 
Alimentatiegeld (te ontvangen) …………………………………………… € /maand      …………………………………………… € /maand 
Huurinkomsten   …………………………………………… € /maand      …………………………………………… € /maand 
Andere inkomsten(Maaltijdcheques, ea .)…………………………………………… € /maand      …………………………………………… € /maand 
 

  
 
     
   

De aanvragers bevestigen dat de hierboven aangeduide informatie juist en volledig is.  

Datum    …….. / ….…. / ……..…………….       …….. / ….…. / ……..……………. 
Handtekening   ……………………………………….……      ……………………………………….…… 
 
 

KREDIETMAATSCHAPIJ gegevens (partner van PXL) 

  

ALPHA CREDIT N.V., kredietgever  
Cetelem - BNP PARIBAS GROUP 
Ravensteinstraat 60B 29 
1000 Brussel 
BTW : BE 0445.781.316 – FODE : 119 038 

       AANVRAAGFORMULIER MULTRIS LENING OP AFBETALING        
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Aandachtspunten bij het invullen van het ‘aanvraagformulier lening op afbetaling’ 
 

1. Gelieve de aanvraag volledig in te vullen, wij verzekeren u dat deze gegevens confidentieel 
behandeld worden. Enkel op deze manier kunnen wij uw aanvraag vlot verwerken 
 

2. Vergeet zeker niet een kopie van de GELDIGE identiteitskaart (recto-verso) van de aanvrager(s) bij 
uw aanvraag te voegen. 
 

3. Vergeet ook zeker niet onder ‘BESTELLING’ aan te duiden over hoeveel maanden u de afbetaling 
wenst te spreiden: 6 of 10 maanden 
 

4. Bij ‘BESTELLING’ vragen wij u uw voorkeur aan te geven:  
 
→ Verkiest u dat het financieringscontract op naam van één persoon aangevraagd wordt, gelieve 

dan het vakje ‘❑   Aanvraag op 1 naam, nl.:  ………………………………..’  aan te vinken alsook de naam van 
deze persoon te noteren. 
 

→ Verkiest u deze financiële verantwoordelijkheid graag te delen, gelieve dan het vakje               
‘❑   Aanvraag op beide namen’  aan te vinken.  
 
Indien mogelijk houden wij graag rekening met uw voorkeur.  
Indien de aanvraag op naam van één persoon onverhoopt geweigerd wordt, dan zullen we 
proberen om de aanvraag alsnog op naam van beide personen in te dienen. 

 
 
 

Bij eventuele vragen of problemen tijdens het invullen van uw aanvraag kan u altijd terecht op 
volgend emailadres: anne.graindor@pxl.be  
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