
Tussen de Berg van Barmhartigheid, vertegenwoordigd door de Directeur generaal, 
Sint-Gisleinsstraat 21, 1000 Brussel En Mr/Mvr                                          , met als 
klantnummer                                                               hierna genoemd de lener. 

Artikel 1
De lening wordt afgesloten door een bekwaam meerderjarig persoon of door een ontvoogde minder-
jarige, eigenaar van het verpande goed. De persoon onder voorlopig bewind, van zodra een gerechteli-
jke beslissing dit statuut bevestigend is meegedeeld aan de Berg van Barmhartigheid, heeft verbod van 
verpanding tot aan de afgifte van een document dat dit statuut opheft. Geen enkele verrichting kan 
gebeuren door deze persoon zonder een voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de voorlopige 
bewindvoerder.
De neerlegger moet gedomicilieerd zijn in de Europese unie. Hij moet zijn identiteitskaart of een 
document uitgegeven door de gemeentelijke overheid van zijn woonplaats voorleggen. De rechtsgel-
dige en niet vervallen verblijfsvergunning moet voorzien zijn van een foto, om een goed te verpanden, 
te vernieuwen of in te lossen. De personen die bevel hebben het grondgebied te verlaten kunnen een 
pand voorafgaandelijk neergelegd aan volgende voorwaarden terugnemen:
- De voorlegging van een origineel document « bevel om het grondgebied te verlaten » 
- De betaling van elke schuld ten opzichte van de Berg van Barmhartigheid en van eventuele ver-
kooptekorten voortkomend van andere panden die werden toevertrouwd aan de Berg van Barmharti-
gheid.
Artikel 2
De neerlegger handelt voor eigen rekening. Hij mag niet optreden voor een ander noch hiervoor be-
taald worden. Niemand mag pandbriefjes uitgegeven door de Berg van Barmhartigheid overdragen of 
kopen.
Artikel 3
In het belang van de eerbiediging van het sociaal doel en de goede werking van de Berg van Barmhar-
tigheid houdt de Directeur generaal zich het recht toe de toegang tot de Berg van Barmhartigheid te 
verbieden aan elk persoon die de goede werking van zijn activiteiten zou kunnen aantasten.
Artikel 4
De ter verpanding aangeboden goederen worden aanvaard op schatting van de deskundigen. De 
verleende leningen mogen de 2/3 van de in openbare verkoop geschatte waarde van het verpande 
goed niet overschrijden.
De neerlegger kan, naar eigen goeddunken, de verrekening van zijn lening verkrijgen in contant geld 
of per bankoverschrijving.
Artikel 5
De Directeur generaal heeft de bevoegdheid wanneer goederen waarop een vermoeden van diefstal of 
verlies rust worden aangeboden, om de lening gedurende vierentwintig uur uit te stellen en de nodige 
maatregelen te nemen om de herkomst van eigendom na te gaan. De goederen worden bij de Berg van 
Barmhartigheid ingehouden.
Artikel 6
Wanneer een goed toevertrouwd aan de Berg van Barmhartigheid opgevraagd wordt om als bewi-
jsmateriaal te dienen in de Hoven en Rechtbanken, wordt dit slechts afgestaan op vordering van het 
Parket of van een magistraat van het hof of de rechtbank waar dit goed dient voorgelegd en tegen een 
ontvangstbewijs opgesteld hetzij door de griffier van het hof of de rechtbank, hetzij door een officier 
van politie.
De Directeur generaal van de Berg van Barmhartigheid kan eveneens een goed consigneren voor 
een periode van maximum 6 maanden niet verlengbaar indien de hoedanigheid van de neerlegger 
wordt betwist door een derde en voldoende gestaafd. Deze periode van 6 maanden kan in geen geval 
verlengd worden zonder gerechtelijk mandaat.
De vordering van een goed of elk verbod tot inlossing of verkoop schorst de betaling van de verschul-
digde interesten op het geleend kapitaal niet.
Artikel 7
De lening gebeurt op basis van de door de deskundigen van de Berg van Barmhartigheid geschatte 
waarde in openbare verkoop. Deze waarde wordt meegedeeld aan de neerlegger die schriftelijk toes-
temt. Deze geschatte waarde is tevens de referentie voor de berekening van de inschrijvingsrechten 
Wanneer het goed toevertrouwd aan de Berg van Barmhartigheid niet kan worden teruggeven, wordt 
de maximale schadevergoeding waarop de neerlegger aanspraak kan maken eveneens bepaald door 
deze overeengekomen geschatte waarde in openbare verkoop.
Artikel 8
De aanvangsduur van de leningen is vastgesteld op 180 kalenderdagen. De neerlegger kan op de ver-
valdag van de lening deze verlengen voor eenzelfde periode mits betaling van de vervallen interesten 
en van de rechten en kosten betreffende de verrichting van verlenging. De verrichting van verlenging 
mag gedaan worden door een derde. Het pand blijft evenwel eigendom van de neerlegger en de lening 
blijft op zijn naam staan.
De neerlegger kan bovendien zijn lening vernieuwen, dat wil zeggen doen overgaan tot een nieuwe 
bepaling van de waarde van het verpande goed en bijgevolg de aanpassing of niet van het maximum 
geleend bedrag vragen De vernieuwing en de inlossing moeten verplicht gebeuren door de neerlegger 
of zijn rechthebbenden. 
De Berg van Barmhartigheid kan beslissen geen verlenging van de lening te aanvaarden maar er de 
vernieuwing of inlossing van op te leggen.

Artikel 9
De neerlegger
- heeft de mogelijkheid de ontleende som in 6 maandelijkse aflossingen terug te betalen mits 
betaling van de kosten 
- kan in geval van samengesteld pand opeenvolgend de verschillende goederen die één pand 
vormen inlossen.
- mag zijn pand verlengen, vernieuwen of inlossen op elk ogenblik, tot het begin van de open-
bare verkoop.
Artikel 10
Bij het verstrijken van de geldigheidstermijn van de leningen, uitgezonderd verlenging of ver-
nieuwing, gaat de Berg van Barmhartigheid over tot de verkoop van de verpande goederen. De op 
de rol plaatsing van de te verkopen panden kan, behalve in geval van uitdrukkelijk verzoek van de 
neerlegger, pas gebeuren na het verstrijken van de geldigheidstermijn van de leningen.
Artikel 11
Wanneer een neerlegger onder collectieve schuldbemiddeling komt, consigneert de Berg van Bar-
mhartigheid het pand. Hij kan, op vraag van de schuldbemiddelaar hetzij de inlossing toelaten mid-
dels voorafgaandelijke betaling van elk verschuldigd bedrag aan de Berg van Barmhartigheid hetzij 
het inschrijven voor een verkoop. De Berg van Barmhartigheid beschikt over een voorrecht over het 
verkoopproduct. De eventuele verkoopboni zoals beschreven in artikel 13 worden ter beschikking 
gesteld van de schuldbemiddelaar ter aanzuivering der schulden.
Artikel 12
De Berg van Barmhartigheid staat in voor de verkoop van de roerende goederen. Om de neerlegger te 
verwittigen van de toekomstige in verkoopstelling van de door hem verpande goederen, zal de Berg 
van Barmhartigheid, 30 dagen voor het op de rol plaatsen, een bericht, per gewone brief sturen met 
het te respecteren tijdschema van de betalingen en de opgelopen kosten.
Het verzet tegen een pandinlossing wegens verlies, diefstal of vernietiging van pandbriefjes schort de 
verkoop niet op.
Artikel 13
Het verkoopverschil vertegenwoordigt het verschil tussen de toewijzingsprijs en het bedrag ontvangen 
door de neerlegger op het ogenblik van de neerlegging, bedrag waarvan een eventuele gedeeltelijke 
terugbetaling wordt afgetrokken en dat vermeerderd wordt met de vervallen interesten, rechten en 
diverse kosten.
Het positieve verkoopverschil wordt « verkoopbonus » genoemd. De verkoopbonus staat gedurende 
twee jaar ter beschikking van de neerlegger waarna het afgeschreven wordt ten voordele van de Berg 
van Barmhartigheid. Eén maand na de verkoop deelt de Berg van Barmhartigheid aan de neerleg-
ger het bestaan mee van een bonus indien deze het vastgestelde plafond overschrijdt.. Drie maanden 
voor de verjaring van de periode van het ter beschikking houden van de eigenaar van de verkoopbo-
ni, stuurt de Berg van Barmhartigheid een herinnering aan de neerlegger voor een bonus hoger dan 
het door de raad van bestuur vastgestelde plafond.. Op aanvraag kan de bonus gestort worden op de 
bankrekening van de neerlegger. De instelling dient de bonus slechts uit te betalen nadat het geboekt 
verlies van de verkoop van andere panden toebehorend aan dezelfde persoon evenals elk ander door 
hem aan de Berg van Barmhartigheid verschuldigd bedrag werd aangerekend. Het kan volledig of 
gedeeltelijk bewaard worden om een te verwachten tekort op andere panden van dezelfde eigenaar te 
dekken.
Het negatieve verkoopverschil wordt « verkooptekort » genoemd. Het verkooptekort is verschuldigd 
door de eigenaar van het goed verkocht bij de Berg van Barmhartigheid. De eigenaar is gehouden 
het te betalen na de eerste herinnering. Bij gebrek aan betaling wordt, van rechtswege, de voorziene 
interest aangerekend, te rekenen vanaf het versturen van de eerste ingebrekestelling, vanaf de zesde 
maand van de lening vermeerderd met een laattijdigheidsrecht vermeld in artikel 17. De schuldvorde-
ring van de Berg van Barmhartigheid is twee jaar na de laatste ondernomen actie ten einde de betaling 
ervan te verkrijgen verjaard.

INTERÊSTEN, RECHTEN, BOETES, KOSTEN
Artikel 14
De interestvoet voor de leningen op pand wordt vastgesteld overeenkomstig het « Reglement tot vasts-
telling van de kredietinterestvoet » zoals bepaald door de Gemeenteraad.
De te betalen interestvoet aldus bepaald is geldig voor de initiële periode van de leningen vastgesteld 
overeenkomstig artikel  8.  Na deze initiële termijn alsook voor alle verlengde of vernieuwde leningen 
kan dit tarief vermeerderd worden met maximum 4 %.De interesten worden berekend per veertien 
dagen.
Artikel 15 
Een inschrijvingsrecht dat de kosten van samenstelling van het pand vertegenwoordigt is vastgesteld 
op maximum 3,5 % van de geschatte waarde in openbare verkoop zonder echter een bedrag bepaald 
door de Raad van Bestuur te overschrijden.
Het wordt aangerekend bij elke verpanding en bij elke vermeerdering van deze waarde beslist door de 
deskundigen en aanvaard of gevraagd door de inleggers
Artikel 16
In geval van verkoop van een pand stelt de Raad van Bestuur de verkoopkosten ten laste van de verko-
per vast die de 15 % van de toewijzingsprijs niet mogen overschrijden.
Artikel 17
In geval van niet betaling van de interesten op de vervaldag van de lening is een laattijdigheidsrecht 
van 0,50 % van het geleend kapitaal verschuldigd, van rechtswege, per veertien dagen laattijdigheid. 

Elke veertien aangebroken dagen zijn verschuldigd.
Artikel 18
Als een neerlegger een goed wenst te verlengen, te vernieuwen of in te lossen dat reeds op de ver-
kooprol geplaatst is wordt een rolrecht gelijk aan 10 % van de geschatte waarde in openbare verkoop 
geëist. Dit bedrag wordt verdubbeld indien de verlenging, vernieuwing of inlossing gebeurt na het 
opmaken van de catalogus van deze verkoop.
In geval van vrijwillige verkoop wordt het rolrecht teruggebracht tot 3,5 % van de waarde van het goed 
in openbare verkoop, zonder vermeerdering op het ogenblik van het opmaken van de verkoopcata-
logus.
Artikel 19
De neerlegger heeft de mogelijkheid te vragen om de panden opgeslagen bij de Berg van Barmharti-
gheid te zien. Hij heeft deze mogelijkheid enkel voor maximum 10 panden per dag. Een recht voor « 
pand op zicht » van 5€ per pand zal voorafgaandelijk gevraagd worden aan de neerlegger. Het totaal 
bedrag gevraagd aan de neerlegger in dit kader mag 20€ niet overschrijden per verrichting, welk ook 
het aantal gevraagde panden.
Artikel 20
In geval van verrichting van verpanding, verlenging, vernieuwing, inlossing, van op de rol plaatsing, 
verdaging of betaling van een bonus via briefwisseling op vraag van de neerlegger worden bijkomende 
dossierkosten van 2,5€ aangerekend.
Dit bedrag wordt gebracht naar 9€ indien het per aangetekend schrijven gebeurt.
Artikel 21
Indien de neerlegger zijn adreswijziging niet meedeelt en dat er opzoekingen moeten gebeuren ten 
einde hem te contacteren, worden kosten van 2,5€ in rekening gebracht.
Artikel 22
Diegene die gebruik maakt van de mogelijkheid om de terugbetaling van het geleend kapitaal op te 
splitsen zoals voorzien in artikel 9 betaalt 2,5€ aan kosten per pand.
Artikel 23
De schriftelijke taxatie van de mogelijke waarde van verwezenlijking van een pand bij de Berg van 
Barmhartigheid brengt 20€ kosten met zich mee.
Artikel 24
Alle invorderingskosten, minnelijk en gerechtelijk, door een gerechtsdeurwaarder, zullen ten laste 
zijn van de neerlegger. Deze kosten zullen berekend worden in overeenstemming met het Koninklijk 
Besluit van 30/11/1976 tot vaststelling van het tarief der akten uitgevoerd door de gerechtsdeurwaar-
ders. Bovendien zal, in geval van niet betaling binnen de 8 dagen van de ingebrekestelling van de Berg 
van Barmhartigheid, het verschuldigde bedrag in hoofdsom vermeerderd worden van rechtswege met 
40€. 
Artikel 25
De bedragen voorzien in de artikels 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 kunnen geïn-
dexeerd of aangepast worden binnen de grenzen voorzien door de wet van 30 april 1848 en van het 
organiek reglement van de instelling die door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. In dit geval 
wordt de in bijlage toegevoegde tabel aangeplakt aan de loketten en gepubliceerd op de website www.
bergvanbarmhartigheid.be  
Artikel 26
Door zijn handtekening aanvaardt de neerlegger het geheel van de in het onderhavig contract opgeno-
men voorwaarden voor alle bij de Berg van Barmhartigheid afgesloten leningen.
Artikel 27
Door zijn handtekening is de neerlegger geïnformeerd dat verschillende hem betreffende persoonlijke 
gegevens worden geregistreerd. Deze worden exclusief binnen de contractuele relatie van de lening-
sactiviteit behandeld. Ze worden gedurende de ganse duur van het contract bijgehouden. 
De wet van 6 oktober 2017 aangaande de preventie van de witwaspraktijken van kapitalen en de finan-
ciering van terroristische activiteiten verplicht ons onder andere in zijn artikel 60§1 om de gegevens 
gerelateerd aan de transacties gedurende 10 jaar na het beëindigen van het laatste lening contract bij te 
houden. 
Op het einde van die periode kan de neerlegger vragen om het geheel van deze hem betreffende infor-
maties te wissen.
Op elk moment kan de klant vragen om inzage te krijgen in de hem betreffende gegevens en de 
aanpassing vragen van deze die foutief zouden zijn. 
Verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens : Jan Declercq 02/5457715 jan.declercq@
bergvanbarmhartigheid.be
Artikel 28
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. 

* In geval van overlijden zullen deze laatste hun hoedanigheid van rechthebbende moeten staven door 
de voorlegging van een overlijdensakte en een erfenisakte afgeleverd door een notaris of door de Ont-
vanger van een registratiekantoor. De mede-eigendom verplicht de aanwezigheid of de vertegenwoor-
diging met gelegaliseerde volmacht van alle erfgenamen.

                               Handtekening op verso→



Art 4 Geleend bedrag maximum 2/3 van de geschatte waarde van het pand
Art 8 Duur van de lening 180 dagen
Art 12 Verwittiging van op rolzetting 30 dagen voor het op de rol zetten
Art 13 Verjaring van de boni en tekorten 2 jaar na de laatste actie gericht op de inning
Art 14 Jaarlijkse interest 6,50%

Jaarlijkse interest na 6 maanden 10,50%
Berekening van de interest per 15 dagen

Art 15 Inschrijvingsrechten 2% van de waarde van het pand in openbare verkoop
Art 16 Verkoopskosten voor de verkoper 10% van de verkoopprijs

Art 17 Nalatigheidsinteresten
0,5% van het kapitaal per 15 dagen die begonnen zijn na de 

vervaldatum van de lening
Art 18 Rolrechten 10% van de waarde van het pand in openbare verkoop

Publiciteitskosten 10% van de waarde van het pand in openbare verkoop
art 19 Bekijken van panden maximum 10 panden per dag

5€ per pand met een maximum van 20€
art 20 Briefwisselingskosten 2,50 €

Kosten van een aangetekende zending 9€

art 21
Opzoekingkosten voor een niet 
meegedeelde wijziging van adres 2,50 €

art 22
Aflossing van het kapitaal in 6 maandelijkse 
schijven 2,50 €

art 23 Schriftelijke schatting zonder lening 20 €

art 24

Schadevergoeding bij niet betaling van 
de schuld binnen de acht dagen na de 
ingebrekestelling Opgelopen kosten +40€ 

 
                   Hier de keuze aanduiden ( telkens 1)     
                                                                                                                                       per email (gratis)   per sms (gratis)
alle algemene informatie aangaande de Berg van Barmhartigheid.....
    
elke door de Berg van Barmhartigheid georganiseerde verkoop......... 
   
de verkoop van zilveren of koperen voorwerpen.................................

de verkoop van lederwaren en pelsmantels.........................................
    
de verkoop van keramiek, kristal, snuisterijen of voorwerpen in ivoor
   
de verkoop van muziekinstrumenten of stripverhalen......................... 
  
de verkoop van wijnen.........................................................................
    
de verkoop van schilderijen of bronzen beelden..................................
    
de verkoop van diverse zaken...............................................................  

MAAK UW KEUZE (hoe wenst u verwittigd te worden)                          1€ per mail.                1€ per SMS.                 2.5€ per brief.         9€ per aangtekend 
                                                                                                                                                                                                                                          schrjven. 

verwittigd te worden van een vervaldag 1 maand op voorhand....

        
verwittigd te worden, in geval van verkoop, van het bestaan van.
een bonus (positief saldo in mijn voordeel)     
   
verwittigd te worden van de afschrijving (onmogelijk om dit........
twee jaar na verschijning te ontvangen) 
drie maanden voor deze afschrijving 
       
verwittigd te worden indien een lening volledig terugbetaald.......
is en het pand dient te worden opgehaald 
       
verwittigd te worden indien een pand riskeert in verkoop............ 
te komen      
                        
  
 ²De onnodige zaken doorhalen 

 ³Indien meerdere vakjes per lijn zijn aangeduid dan zal één verwittiging worden gestuurd hetzij per mail, per SMS  of  per brief (in die volgorde)

U kunt deze instructies veranderen of annuleren per mail via info@bergvanbarmhartigheid.be,  per brief of 
door dit aan het loket te melden.

Ik ondergetekende   _______________________________________  
Klantnr ( indien reeds klant)____________
Gedomicilieerd te  (postcode en gemeente)__________           _______________________
Straatnaam en nr _______________________
GSM n°  ___  /____________           
E-mailadres __________________________@___________ . _____
                  Handtekening klant

                                                                                                                                                                 


