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Op de buitengewone openbare terechtzitting van dinsdag vierentwintig oktober
tweeduizend zeventien, in de gerechtszaal van het vredegerecht van het kanton Brasschaat,
werd door de h. Peter Poma, vrederechter, bijgestaan door Mevr. ..., griffier van het vredegerecht
van voormeld kanton, het volgende vonnis uitgesproken:
INZAKE:
N.V. B., Bank, voorheen N.V. C., Kredietbemiddelaar,
vertegenwoordigd door Me Ad1, advocaat;
eiseres;

TEGEN:
Mevr. X., Ontlener,
vertegenwoordigd door Me Ad2, advocaat;

verweerster;

Gelet op de dagvaarding van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Hj1 in vervanging van
gerechtsdeurwaarder Hj2 (...) van 23 maart 2017.
Gelet op de wet van 15 juni 1935 en de aanvullend e wetten op het gebruik der talen in
gerechtszaken.
Gezien onze tussenbeschikking van 18 april 2017 (Rep. R. nr. .../2017) waarbij conform art.
747 Ger. W. conclusietermijnen en een rechtsdag werden bepaald.
Gezien de besluiten neergelegd namens partijen.
Gezien de nota neergelegd namens eiseres waarbij zij haar vordering herleidt.
Gehoord partijen.
Motive ring
1.

Over het voorwerp:

1)
Op 21 mei 2007 werd er tussen partijen een overeenkomst van kredietopening verbonden aan een
kredietkaart afgesloten.
Uit de gegevens in de overeenkomst blijkt dat het bedrag van de kredietopening 5.000,00 euro
betrof.
ln de overeenkomst werd de jaarlijkse debetrentevoet bepaald op 11,91 % en is er sprake van een
jaarlijks kostenpercentage (J.K.P.) van 11,98 %
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Het past de lntrestvoet te halveren en derhafve te reduceren tot 4, 71 %.

5.

De afrekenlng doet zich dan ook voor ais volgt:
- forfaitaire vergoedlng:
- debetintresten {voor vervaldag):
- intresten na vervaldag (de helft van het gevorderde}:
- totaal:

150,00 euro
71,66 euro
793,81 euro
943,81 euro

6.
Wat de rechtsp!eglngsvergoeding betreft dient opgemerkt te worden dat er geen redenen zijn om
deze te herleiden zodat de basisrechtspleglngsvergoeding dlent toegepast te worden rekenlng
houdende met hetgeen openstond op het ogenblik van de dagvaarding.

Beslissing
De rechtbank doet uitspraak op tegenspraak.
Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond in de mate zoals hierna bepaald.
Veroordeelt verweerster om aan eiseres een bedrag te betafen van NEGENHONDERD
DRIEENVEERTIG EURO EENENTACHTIG CENT (943,81 EURO}, te vermeerderen met herleide
conventlonele intresten à 4,71 % op 4.128,22 euro vanaf 20 februarl 2017 tot 6 september 2017.
Veroordeelt verweerster tot de gerechtskosten in hoofde van eiseres begroot op kosten dagvaarding
en rolrecht ni. 278,67 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 780,00 euro.
Laat verweerster toe om bovenvermelde bedragen van deze veroordelingen te kwijten bij middel van
afbetallngen van 150,00 EURO per maand, waarvan de eerste vastgesteld 1s op 1 december 2017.
Zegt dat bij niet betaling op een vastgestefde vervaldag, het verschuldigd blijvend saldo onmiddellijk
opeisbaar zal worden zonder voorafgaande aanmaning.
f

De vrederechter heeft getekend met c e griffier.
De griffier,

De vrederechter,

