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Dit blijkt des te meer daar uit de door verweerster verstrekte en door de kredietgever
geraadpleegde gegevens werd aangegeven dat verweerster met uitzondering van het hypothecair
krediet met een maandelijkse afbetalingslast van€ 411,55 geen andere kredieten lopende had .
Een kredietlijn van ( 2.500,00 voor het lenigen van "huishoudelijke behoeften", zoals dat in de
kredfetovereenkomst wordt aangegeven, is niet overdreven of onaangepast.
111.1.6. Art. 31 § 1 WCK: verbod om de consument te verplichten een andere overeenkomst te
ondertekenen.
10. De akte van loonoverdracht kan niet worden aangezien ais een "andere" overeenkomst in de zfn
van art. 31 § 1 WCK. Ze is immers slechts een accessorium van de kredietovereenkomst. Wat meer
is, art. 27 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers
legt zelfs de verplichting op om de loonoverdracht op te nemen in een akte onderscheiden van die
wefke de hoofdverbintenls b.evat waarvan zîj de uitvoering waarborgt.

De akte van loonoverdracht kan dus niet worden beschouwd ais "andere overeenkomst" in de zin
van art. 31 van de WCK.
111.1.7. Besluit m.b.t. de rechtsgeldigheld van de kredietovereenkomst.
11. De kredietovereenkomst voldoet aan de vereisten die gesteld zijn door de Wet van 12 Juni 1991
op het consumentenkrediet. De overeenkomst is rechtsgeldig.
De voorgaanden maken overigens ook duidelijk dat verweerster niet
. te goeder trouw is. Eerst huit
zij zich in stilzwijgen, waarna zij het bestaan van een kredietovereenkomst formeel betwlst. Pas
nadat zij geconfronteerd wordt met de door haar ondertekende kredietovereenkomst vlooit zij de
conformiteit van de overeenkomst met de WCK uit om alsnog te trachten aan haar opgenomen
verbihtenissen te ontsnappen.
De houding van verweerster maakt duidelijk dat zij de stringente regels van de WCK tracht te
misbruiken. Uit de houding van verweerster kan zeer duidelijk worden afgeleid çlat zij goed wist
waartoe zij zich had verbonden.
111.2. De gevorderde bedragen.
12. Blijkens haar conclusie betwist verweerster het gevorderde bedrag niet . Hoewel de
kredietovereenkomst voorziet in een nalatigheidsintrest van 13,75 %, beperkt eiseres de gevorderde
nalatigheidsintresten tot 10 %, te rekenen vanaf 24.07.2016, zljnde de datum waarop volgèns
eiseres de kredietovereenkomst is opgezegd.
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Hoewel het eigenlijke opzeggingsschrijven door eiseres niet wordt voorgelegd, wordt ook deze
datum niet door verweerster betwist.
De contractuele doch door eiseres herleide verwijlintresten zijn enkel verschuldigd op de nog
openstaande hoofdsom in kapitaal. Op de forfaitaire schadevergoeding zijn enkel de gerechtelijke
intresten verschuldigd, te berekenen aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van inleidende
dagvaarding.
111.3. De gerechtskosten.
13. Verweerster moet ais in het ongelijk gestelde partij ook word�n veroordeeld tot de
gerechtskosten, met inbegrip van de rechtspteiingsvergoeding.

Vermits verweerster werd toegelaten tot de gunst van de kosteloze tweedelijns juridische bljstand,
kan zij slechts worden veroordeeld tot de toepasselijke minimum vergoedlng, zijnde € 240,00.
111.4. De uitvoerbaarheid bij voorraad.
14. De zaak valt onder toepassing van het nieuwe art. 1397 Ger.W., zoals gewijzigd met de Wet van
19 oktober 2 015 houdende wijziging van het burgerlljk procesrecht en houdende diverse bepalingen
inzake justitie.

Dit vonnis is derhalve uitvoerbaar bij voorraad zonder dat daartoe uitdrukkelijk moet worden beslist.
Beslissing
Rechtdoende op tegenspraak.
De, vrederechter verklaart de hoofdvordering ontvankelijk en ais volgt gegrond;
•Veroordeelt verweerster om aan eiseres een bedrag te betalen van TWEEDUIZEND
DRIEHONDERDVIERENZEVENTIG EURO EN VIJFTIG CENT(€ 2.374,50), meer de verwijl- en
gerechtelijke intresten te berekenen ais volgt:
ol0 % per jaar op€ 2.023,81 vanaf 24.07.2016 tot de datum van betallng;
oDe wettelijke intrestvoet op€ 202,38 vanaf 21.02.2017 tot de datum van betaling;
•Veroordeelt verweerster tot de gerechtskosten en stelt deze kosten aan de zijde van eiseres vast op
C 269,99 kosten van dagvaarding, rolstelling en ( 24 0,00 rechtsplegingsvergoeding en aan de zijde
van verweerster op nihil, daarin niet begrepen de eventuele andere kosten zoals deze van
registratie, uitgifte, betekening en uitvoering van dit vonnis.
De vrederechter verklaart de tegenvordering ontvankelijk doch ongegrond.
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De vrederechter heeft getekend met de griffier.
Degriffler,

De vrederechter,

