
 

 
 

BNP Paribas Fortis NV 
Warandeberg 3, B-1000 Brussel  
RPR 0403.199.702 - BTW BE403.199.702 
Tussenpersoon erkend onder FSMA nr 25.879A 

 

 

 

 
 

Correspondentieadres : 

Warandeberg 3 – 1000 BRUSSEL – 1KA0E 

Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer 

in het arrondissement Oostende (OVCO) 

Grintweg 120  

8400 OOSTENDE     

Uw relatiebeheerder : 

Els BRACKX 

Tel. : 02 312 09 17 

els.brackx@bnpparibasfortis.com  

Datum 

Ref. 

Voorwerp 

17/1/2022 

CSSC/MVH/108284274/1KA0E 

Contract nr. 1 m.b.t. de opdracht voor het aangaan van leningen 

 

 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

Ingevolge uw aanvraag, hebben wij het genoegen u hierbij onze voorwaarden voor de financiering van de 

investeringsuitgaven voor een bedrag van 500.000,00 EUR, over te maken. 

 

 

 

• Voorwerp :  Omgevingsaanleg rond het crematorium + investeringen 

 

• Bedrag         :  500.000,00 EUR 

 

• Looptijd           :  20 jaar 

 

• Periodiciteit herziening    :  Vaste rentevoet 

   

mailto:els.brackx@bnpparibasfortis.com
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IDENTIFICATIE VAN DE INSCHRIJVER  

 

De vennootschap : BNP Paribas Fortis, hierna genoemd « de Bank » 

 

Juridische vorm : naamloze vennootschap 

 

Nationaliteit : Belgische 

 

Maatschappelijke Zetel : Warandeberg 3, 1000 Brussel 

 

Post adres : BNP Paribas Fortis NV 

Local Public Banking 

Transmissie - index: 1CC7Q  

Warandeberg 3 

1000 Brussel 

 

Vertegenwoordiging : zie ondertekenaars van deze offerte. 

 

Machtigingsbevoegdheid : krachtens een beslissing van het Directiecomité, bekendgemaakt in de 

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05.07.2021 onder n° 21079479. 

 

Telefoon/fax : zie contactpersoon  

 

Rechtspersonenregister : 0403.199.702. 

 

RSZ : 030/1713382-77. 

 

B.T.W. : BE 403.199.702. 

 

Zichtrekening : 001-2425112-91. 
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De inschrijver verbindt zich ertoe, in het kader van het contract, de opdracht zoals hierboven omschreven, 

uit te voeren tegen de volgende voorwaarden : 

 

1. DE AANGEBODEN PRIJS 

 

A. TIJDENS DE GELDOPNEMINGSPERIODE:  

 

 Er is geen opnameperiode voorzien.  

 

B.  VANAF DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ELKE LENING  

De interestvoet van de lening zal gelijk zijn aan de Actuariële Gewogen Gemiddelde Interestvoet  

(AGGI) – ook “IRS ask duration” genaamd – voor een bepaalde termijn, verhoogd met een marge 

van 95,5 basispunten (0,955 % ’s jaars). 

 

Beschrijving en formule: overeenkomstig artikel 4.1 van uw contract. 

 

De interestvoet wordt “spot” bepaald, m.a.w. 2 bankwerkdagen vóór de datum van de 

terbeschikkingstelling van de lening. 

 

Deze aangeboden marge geldt voor de ganse looptijd van de leningen. 

 

Berekeningsbasis voor de interesten: 360/360.  

 

Interestaanrekening: de interesten worden semestrieel aangerekend met valuta  30/06 en 31/12. De betaling 

van de interesten gebeurt telkens na vervallen termijn. Op de eerste vervaldag na de terbeschikkingstelling 

van de lening worden alleen interesten betaald. 

 

Kapitaalsaflossingen: de kapitaalsaflossingen gebeuren semestrieel met vaste tranches.  

 

De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het semester (met valuta 30/06 of 

31/12) volgend op het semester waarin de lening wordt ter beschikking wordt gesteld. De volgende tranches 

volgen elkaar op met een tussentijd van één semester. 

 

2. RESERVERINGSCOMMISSIE 

 

Er is geen reserveringscommissie verschuldigd. 

 

3. BIJZONDERE CLAUSULE MET BETREKKING TOT DE REFERENTIE-RENTEVOET 

 

Wanneer in het kader van onderhavige offerte, een lening/krediet wordt toegekend tegen een interestvoet, 

samengesteld uit een referentie-interestvoet en een marge, en de referentie-interestvoet negatief is, deze 

laatste geacht gelijk te zijn aan nul. 

Deze bepaling is een essentiële voorwaarde van onze offerte. Indien uw bestuur deze offerte 

aanvaardt, aanvaardt zij tevens deze bepaling. 
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4. ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING TE LEVEREN GEDURENDE DE VOLLEDIGE LOOPTIJD 

VAN DE LENING 

 

  BESCHIKBAAR KOST 

1 Aflossingstabel na omzetting JA NIHIL 

2 Begroting & Evolutie van de schuld JA NIHIL 

3 

Het aanleveren van  : 

- een maandelijkse opgave van leningen waarop een 

rentevoetherziening werd toegepast; 

- op het einde van elk jaar: een vooruitzicht van de 

leningslasten (aflossingen en interesten) van het 

volgend jaar; 

- uiterlijk 10 dagen vooraf : een aangepast vooruitzicht 

van de leningslasten op de eerstvolgende vervaldag; 

- uiterlijk 7 dagen na de vervaldag : een gedetailleerde 

opgave van de werkelijk betaalde interesten en 

aflossingen. 

JA NIHIL 

4 
Automatisch bijhouden van de leningeninventaris / 

Geautomatiseerde boeken van interesten en aflossingen 

JA  

JA 
NIHIL 

5 Contactpersoon JA NIHIL 

6 Controletabel leningen JA NIHIL 

 

5. WAARBORGEN 

 

Al de verbintenissen in kapitaal, interesten en toebehoren van de Aanbestedende Overheid tegenover de 

Bank voortvloeiend uit de onderhavige offerte zijn gewaarborgd door de solidaire borgstelling te 

onderschrijven door de Gemeentes Bredene, Middelkerke, Oostende en Oudenburg pro rata hun aandeel in 

de vereniging en dit vóór de eerste bestelling. 

 

De borgstelling zal rechtsgeldig gevestigd zijn door aan de Bank de volgende documenten te bezorgen: 

 

1.   Elke borgstelling volgens het ontwerp als bijlage, rechtsgeldig ondertekend door de Voorzitter van 

de Gemeenteraad en de Secretaris van de Gemeente; 

 

2.  Een voor eensluidend verklaard uittreksel uit de notulen van de Raad van elke Gemeente waarin 

laatstgenoemde bevestigt dat de borgstelling kan versterkt worden volgens de voorwaarden, 

clausules en modaliteiten zoals vermeld in het bovenvermeld ontwerp van borgstelling. 

 

 

6. VERVROEGDE TERUGBETALING - WEDERBELEGGINGSVERGOEDING 

 

➢ Mogelijkheid om vervroegd terug te betalen op ieder moment  : JA. 

 

• nodige formaliteit: uiterlijk één kalendermaand vóór de geplande vervroegde terugbetaling de Bank 

hiervan per aangetekend schrijven verwittigen. 
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• wederbeleggingsvergoeding: JA, overeenstemmend met het reëel financieel verlies in hoofde van 

de Bank. Dit reëel financieel verlies wordt berekend volgens de formule vermeld in artikel 8.1 van 

uw contract. 

• uittredingsvergoeding : JA; deze bedraagt 30 basispunten per resterend jaar vanaf de datum van 

terugbetaling tot de eindvervaldag van het contract op basis van het gehanteerde afbouwschema 

van het kapitaal. 

 

7. VERWIJLINTERESTEN 

 

Elk bedrag in hoofdsom dat op de vervaldag ervan niet is betaald zal van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling verwijlinteresten opbrengen tegen de wettelijke rentevoeten in handelstransacties zoals 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 

 

8. GELDIGHEIDSDUUR OFFERTE 

 

Onderhavige offerte blijft geldig tot en met 30/4/2022. 

 

 

9. PERIODE VOOR BESTELLING EN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN KREDIETEN 

 

De uiterste datum voor bestelling van kredieten door het Lokaal Bestuur wordt vastgelegd op 30/4/2022. 

 

De nodige termijn om het krediet ter beschikking te stellen van het Lokaal Bestuur bedraagt twee 

bankwerkdagen, te rekenen van de datum van de ontvangst van de bestelling van een krediet. 

 

 

10. CONTACTPERSOON 

 

De coördinaten van uw relatiebeheerder zijn : 
 

Els BRACKX 

BNP Paribas Fortis NV 

Transmissie-index: 1CC7Q 

Warandeberg 3 – 1000 BRUSSEL 

Tel. : 02 312 09 17 -  

E-mail: els.brackx@bnpparibasfortis.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:mehdi.sardy@bnpparibasfortis.com
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12. BIJLAGEN 

 

In bijlage vindt u de volgende documenten : 

• kopij uittreksel uit de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad betreffende de machtigingsbevoegdheid; 

• simulatie aflossingstabel; 

• het ingevulde inschrijvingsformulier; 

• model solidaire borgstelling vanwege de gemeentes Bredene, Middelkerke, Oostende en  

      Oudenburg. 

 

Aangezien u al behoort tot ons cliënteel voor Local Public, zijn de modeldocumenten minimale 

dienstverlening thans niet meer bijgevoegd vermits ze u reeds bij een vorige gelegenheid werden 

overhandigd. 

*      *      * 

 

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij uw relatiebeheerder. 

 

Wij wensen u goede ontvangst van dit schrijven met bijlagen en verblijven, 

 

Hoogachtend, 

 

  

 Bart Van Laer           Bart Geerts 

 Head of CSS Credits Head of CSS Sophisticated Credits & Bank Guarantees 
 


