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Begrippenlijst bij de
Algemene Bepalingen voor het OndernemersKrediet
Begrip

Betekenis

ABOK

Deze Algemene Bepalingen voor het OndernemersKrediet.
Deze bestaan uit vier onderdelen:
 I Bepalingen die gelden voor alle soorten krediet;
 II Bepalingen die gelden voor het OndernemersRekeningCourantKrediet;
 III Bepalingen die gelden voor het OndernemersObligoKrediet; en
 IV Bepalingen die gelden voor de OndernemersLening.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.
Deze bestaan uit twee onderdelen:
 I de Algemene Bankvoorwaarden; en
 II de Voorwaarden Cliëntrelatie.

Bank

ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam. Met de bank worden ook al haar rechtsopvolgers bedoeld.

Hoofdelijk
medeschuldenaar

De partij of partijen, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, die volgens de kredietovereenkomst hoofdelijk
verbonden is of zijn voor uw verplichtingen onder het krediet tegenover de bank.

Krediet

Een volgens de kredietovereenkomst aan u gegeven of nog te geven rekening-courant krediet, een obligokrediet en/of
een lening.

Kredietdocumentatie

Een kredietovereenkomst, de documenten waarmee u of een ander zekerheidsrechten aan de bank geeft, alle
algemene bepalingen die voor u gelden en elk ander schriftelijk stuk in verband met het krediet.

Kredietnemer

Zie hierna onder ‘u’;

Kredietovereenkomst

Een overeenkomst tussen u en de bank waarop de ABOK van toepassing zijn.

Lening

De OndernemersLening die volgens de kredietovereenkomst aan u is gegeven of zal worden gegeven.

Obligokrediet

Het OndernemersObligoKrediet dat volgens de kredietovereenkomst aan u is gegeven of zal worden gegeven.

Rekening-courant krediet

Het OndernemersRekeningCourantKrediet dat volgens de kredietovereenkomst aan u is gegeven of zal worden gegeven.

U of u

De partij of partijen, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, aan wie het krediet is gegeven of zal worden gegeven,
hierna ook te noemen de kredietnemer.
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Algemene Bepalingen voor het OndernemersKrediet
I 			Bepalingen die gelden voor alle soorten
krediet
In dit hoofdstuk vindt u algemene regels die gelden als u
geld bij ons leent.

De bank geeft dat aan door eerst het hoofdstuk te
noemen waar het artikel te vinden is en daarna het
artikel in dat hoofdstuk. Bijvoorbeeld ‘artikel II.2’
verwijst naar artikel 2 van hoofdstuk II van deze
algemene bepalingen.

1.			Algemene Informatie

2.			Voorwaarden

1.1			Welke soorten krediet zijn er?

2.1 			Welke voorwaarden zijn nog meer van toepassing?

U kunt bij de bank voor uw onderneming een lening,
rekening-courant krediet of obligokrediet afsluiten. Als de
bank in deze algemene bepalingen spreekt over krediet,
bedoelen we daar een lening, een rekening-courant krediet
en/of een obligokrediet mee.

De Algemene Voorwaarden van ABN AMRO Bank N.V. zijn van
toepassing op uw relatie met ons. Als er een verschil is tussen
een bepaling in de Algemene Voorwaarden en een artikel
in de ABOK, dan gaat de bepaling in de ABOK voor.

1.2

Waarvoor zijn deze algemene bepalingen?

In deze algemene bepalingen staan voorwaarden
waaronder wij geld aan u lenen.

1.3			Waarom staan er voorbeelden in deze algemene
bepalingen?
Door voorbeelden op te nemen in deze algemene bepalingen
hebben wij geprobeerd de artikelen nog duidelijker te
maken. Deze voorbeelden gelden alleen om een artikel
te verduidelijken. Een voorbeeld is niet uitputtend. Er
kunnen zich bij elk artikel meerdere situaties voordoen.
Die situaties zijn niet altijd in het voorbeeld opgenomen.
U kunt geen rechten aan de voorbeelden ontlenen.

Op alle rechtsverhoudingen tussen u en de bank zijn ook
de Algemene Voorwaarden van toepassing. Dit geldt niet
als in een artikel van de kredietovereenkomst uitdrukkelijk
iets anders is afgesproken. Als er in de ABOK een bepaling
staat die tegenstrijdig is met een bepaling in de Algemene
Voorwaarden, dan gaat de bepaling in de ABOK voor die
bepaling in de Algemene Voorwaarden. De ABOK blijven
van toepassing totdat alle rechtsverhoudingen tussen u
en de bank waarop de ABOK van toepassing zijn, volgens
de bank zijn geëindigd.

2.2 			Wanneer geldt een wijziging van de algemene
bepalingen voor u?

1.4			Hoe leest u deze algemene bepalingen?

Wij mogen deze ABOK wijzigen. Deze wijzigingen kunnen
bijvoorbeeld nodig zijn door wetswijzigingen, technische of
andere ontwikkelingen. U kunt hier bezwaar tegen maken.

1. 			De kopjes en de vragen boven de artikelen van deze
algemene bepalingen zijn alleen bedoeld om het
leesgemak te vergroten. U kunt geen rechten aan
de kopjes en de vragen ontlenen.
2. 			Belangrijke begrippen in deze algemene bepalingen
worden zoveel mogelijk uitgelegd.
3. 			Boven sommige artikelen in deze algemene
bepalingen is een korte samenvatting gemaakt van
de inhoud. Deze is alleen bedoeld om u een eerste
indruk te geven van de inhoud en is geen onderdeel
van deze algemene bepalingen. Er staat altijd meer
in het artikel dan in de samenvatting.
4. 			In de samenvattingen en de uitleg van belangrijke
begrippen vooraf gebruiken we ‘wij’ als we
			ABN AMRO Bank N.V. bedoelen.
5. 			Soms verwijst de bank in deze algemene bepalingen
naar een ander artikel in deze algemene bepalingen.

De bank mag de ABOK wijzigen en/of aanvullen.
De nieuwe versie van de ABOK geldt voor u als:
▶▶ de bank u schriftelijk of elektronisch heeft geïnformeerd
over de wijziging en/of aanvulling van de ABOK.
Elektronisch informeren kan bijvoorbeeld door het
afdrukken op een rekeningafschrift van de vindplaats
van de webpagina waar u de gewijzigde en/of aangevulde
ABOK kunt lezen; en
▶▶ u niet binnen een maand nadat u door de bank over de
wijziging en/of aanvulling bent geïnformeerd met een
goede reden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen
het toepassen van de nieuwe versie.
Als u tijdig met een goede reden schriftelijk bezwaar maakt,
geldt het volgende. De oude versie van de ABOK blijft voor
u gelden. De bank mag het krediet tegen een redelijke
termijn opzeggen en de kredietovereenkomst ontbinden.

Blad 1 van 13

Algemene Bepalingen voor het OndernemersKrediet

Januari 2016

2.3				Hoe verwijst de bank naar deze algemene
bepalingen?

Andere partijen kunnen deze ook voor u aan ons geven.

Als in de kredietdocumentatie of in een andere overeenkomst tussen u en de bank naar de ABOK wordt verwezen,
zullen deze ABOK worden aangehaald als ‘Algemene
Bepalingen voor het OndernemersKrediet van januari 2016’,
‘Algemene Bepalingen voor het OndernemersKrediet’
en/of ‘ABOK’.

De bank stelt voorwaarden aan de beschikbaarstelling
van het krediet. Deze voorwaarden staan in de kredietovereenkomst. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat u of
een andere partij zekerheidsrechten, verklaringen,
documenten en informatie aan de bank moet geven.

3.				 Toepasselijkheid
3.1 			Welk recht is van toepassing?
Nederlands recht is van toepassing op de
kredietdocumentatie en de bepalingen in de ABOK.

3.2 				 Welke rechter is bevoegd?
Als er een geschil ontstaat over de kredietdocumentatie of
de ABOK zal alleen de rechter in Amsterdam bevoegd zijn
daarover te oordelen. Als de bank de eisende partij is bij een
geschil, kan de bank er ook voor kiezen het geschil te laten
beoordelen door een andere rechter in Nederland of door een
rechter in het buitenland die daarvoor in aanmerking komt.

3.3 				Hoe moet u Nederlandse juridische begrippen lezen
als het recht van een ander land van toepassing is?
Als buitenlands recht van toepassing is, geldt de
buitenlandse juridische term die het meest lijkt op de
Nederlandse juridische term.
De kredietdocumentatie bevat Nederlandse juridische
begrippen. Voor zover het recht van een ander land van
toepassing is, moet een Nederlands juridisch begrip worden
gelezen als het juridische begrip van dat andere land dat
het meest lijkt op dat Nederlandse juridische begrip.

4.				 Beschikbaarstelling van het krediet
4.1				 Waarom controleert de bank mijn gegevens?
Voordat wij een kredietovereenkomst met u aangaan,
controleren wij uw gegevens. Op basis van deze
gegevens bepalen wij of wij deze overeenkomst met u
kunnen aangaan en onder welke voorwaarden.

4.3				 Wanneer stelt de bank het krediet beschikbaar?
U kunt pas gebruikmaken van het krediet als de bank
vindt dat:
▶▶ de kredietovereenkomst door alle partijen geldig is
ondertekend. Daaronder vallen ook een hoofdelijk
medeschuldenaar en zijn/haar echtgenoot/echtgenote
of geregistreerd partner; en
▶▶ u alle zekerheidsrechten die in de kredietovereenkomst
zijn genoemd aan de bank heeft gegeven.

5.				 Zekerheidsrechten
5.1				 Hoe leggen we zekerheidsrechten vast?
Wij leggen zekerheidsrechten die u of een ander aan ons
geeft vast in de kredietovereenkomst of in andere akten.
Deze zekerheidsrechten moeten eerste in rang zijn. Dat
wil zeggen dat u of die ander deze zekerheidsrechten
niet al eerder aan een ander mag hebben gegeven.
Als u of een andere partij zekerheidsrechten aan de bank
geeft, geven deze de bank zekerheid voor alle vorderingen
die de bank nu op u heeft of later zal hebben. Deze
vorderingen kunnen ontstaan uit een kredietovereenkomst,
maar ook uit iedere andere rechtsverhouding met de
bank, waaronder het gewone bankverkeer.
De zekerheidsrechten kunnen al in de kredietovereenkomst zijn gegeven. Als dat niet zo is, zorgt de bank
ervoor dat u de noodzakelijke akten en algemene
voorwaarden en bepalingen ontvangt. Als de bank
daarvoor kosten maakt, moet u deze betalen. De
zekerheidsrechten moeten eerste in rang zijn.

Belangrijke begrippen
U gaat de kredietovereenkomst met de bank aan onder de
voorwaarde dat de bank bepaalde gegevens controleert
en accepteert.

Zekerheidsrecht
Zekerheidsrechten geven ons de zekerheid dat wij het geld dat wij
aan u lenen terugkrijgen. Wij kunnen u vragen zekerheidsrechten

4.2				Welke voorwaarden stelt de bank aan de
beschikbaarstelling van het krediet?

aan ons te geven. Andere partijen kunnen deze zekerheidsrechten

Voordat u van het krediet gebruik kunt maken, kunnen
wij u vragen om zekerheidsrechten, verklaringen,
documenten of informatie aan ons te geven.

zekerheidsrecht is een pandrecht.
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Pandrecht
De bank wil graag de zekerheid hebben dat u het geld dat u van

De bank informeert u over de verrekening. Elk rekeningafschrift waarin de verrekening administratief is verwerkt,
geldt als verrekeningsverklaring van de bank.

de bank heeft geleend, terugbetaalt. Daarom wil zij een pandrecht.
Een pandrecht geeft u bijvoorbeeld op voorraden, inventaris en
vorderingen die u nu heeft of in de toekomst zult krijgen. Als u de

Belangrijk begrip

rente niet betaalt, of het geld dat u van de bank heeft geleend niet
terugbetaalt, mag de bank de voorraden, de inventaris en de

Betaalbare en opeisbare vordering

vorderingen verkopen. Met de opbrengst krijgt de bank het geld dat

Een vordering is betaalbaar (door u) en opeisbaar (door de bank)

u van de bank heeft geleend, geheel of gedeeltelijk terug. Als de

als de dag is verstreken waarop u aan ons moest betalen of iets

opbrengst lager is dan het geld dat u van de bank heeft geleend,

moest doen of niet moest doen.

houdt u een schuld aan de bank. Als de opbrengst hoger is dan het
geld dat u van de bank heeft geleend, krijgt u het bedrag terug dat

Voorbeeld

overblijft als u niets meer aan de bank hoeft te betalen.

U moet rente betalen op 31 maart. Dit betekent dat als u de rente op
31 maart niet heeft betaald, de vordering vanaf 1 april door de bank
opeisbaar is.

5.2				 Welke regels gelden voor taxatie?
Wij mogen altijd tussentijds de waarde laten bepalen van
goederen die u of een andere partij aan ons als zekerheid
heeft gegeven.

Rekenvoorbeeld verrekening
U heeft een krediet van EUR 25.000. De bank heeft dan een vordering

De bank mag een taxateur opdracht geven een bepaling
van de waarde (taxatie) te maken van de goederen die
als zekerheid zijn gegeven voor het krediet. Dit kan de
bank zo vaak doen als zij wil. De bank kiest de taxateur.
De bank kiest ook de manier waarop de taxatie gedaan
zal worden. Als dat nodig is voor de taxatie, moet u de
taxateur toegang (laten) geven tot de goederen die
getaxeerd moeten worden. U moet de kosten van de
taxatie betalen.

op u van EUR 25.000. De bank heeft ook een schuld aan u van
EUR 10.000 (bijvoorbeeld omdat u een positief saldo van EUR 10.000
heeft op uw bankrekeningen). Als de bank de aanwijzing krijgt dat u
de vordering van EUR 25.000 niet zal (kunnen) betalen, kan de bank
gaan verrekenen. U kunt bijvoorbeeld financiële problemen hebben
of failliet gaan. Zonder verrekening zou de bank haar schuld aan u
(van EUR 10.000) moeten betalen, met het risico dat de bank haar
vordering van EUR 25.000 op u niet betaald krijgt. Verrekening zorgt
er in die gevallen voor dat de bank haar schuld van EUR 10.000 kan
wegstrepen tegen haar vordering van EUR 25.000. De bank hoeft dan

5.3				 Mag de bank verrekenen?

niets aan u te betalen en u moet EUR 15.000 aan de bank betalen.

Wij mogen uw tegoeden en uw schulden bij ons tegen
elkaar wegstrepen.
De bank mag altijd, zonder bericht vooraf (verrekeningsverklaring), uw vorderingen op de bank verrekenen met
haar vorderingen op u. Dit geldt:
▶▶ ook voor vorderingen van de hoofdelijk medeschuldenaar
op de bank;
▶▶ voor alle soorten vorderingen van u op de bank;
▶▶ voor alle soorten vorderingen van de bank op u,
inclusief voorwaardelijke vorderingen van de bank op
u, bijvoorbeeld uit een obligokrediet;
▶▶ ongeacht of de vorderingen opeisbaar of betaalbaar
zijn; en
▶▶ ongeacht of de vorderingen in euro’s of in een andere
muntsoort zijn.
Vorderingen die niet in euro’s zijn, verrekent de bank
tegen de koers van de dag van verrekening.
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5.4				Mag u zekerheid geven aan een ander dan de bank
(negatieve verklaring)?
Zolang u een schuld aan ons heeft, mag u niets doen wat
onze positie om ons geld terug te krijgen verslechtert. Dit
wordt ook wel een ‘negatieve verklaring’ genoemd.
Zonder dat u vooraf schriftelijk toestemming van de bank
heeft gekregen mag u niet:
▶▶ uzelf borg of garant stellen tegenover een ander dan
de bank;
▶▶ uzelf hoofdelijk verbinden tegenover een ander dan de
bank;
▶▶ uw goederen geheel of gedeeltelijk verkopen of op
een andere manier vervreemden;
▶▶ uw goederen geheel of gedeeltelijk belasten of
bezwaren tegenover een ander dan de bank; en
Januari 2016

▶▶ uzelf tot een van deze handelingen tegenover een
andere partij verplichten.
Dit geldt zolang de bank vorderingen op u heeft of later zal
kunnen hebben. Deze vorderingen kunnen ontstaan uit de
kredietovereenkomst, maar ook uit iedere andere rechtsverhouding met de bank, waaronder het gewone bankverkeer.

5.5				 Wanneer mag u uw goederen verkopen?
U mag uw goederen wel verkopen of op een andere
manier vervreemden als dit gebeurt:
▶▶ in de normale uitoefening van uw bedrijf;
▶▶ tegen betaling van een koopsom die commercieel
verantwoord is (vergelijkbaar met prijzen van andere
aanbieders); en
▶▶ in overeenstemming met de aard en de bestemming
van die goederen (zoals de goederen bedoeld zijn).
Dit betekent bijvoorbeeld dat u uw voorraad wel mag
verkopen maar uw inventaris niet.

De hoofdelijk medeschuldenaar is hoofdelijk verbonden
voor alle verplichtingen uit de kredietovereenkomst die u
nu heeft of later zult hebben tegenover de bank.
Meerdere hoofdelijk medeschuldenaren kunnen partij zijn
bij de kredietdocumentatie. In dat geval is iedere hoofdelijk
medeschuldenaar hoofdelijk verbonden voor alle verplichtingen uit de kredietovereenkomst die u nu heeft of later
zult hebben tegenover de bank. Deze verplichtingen kunnen
ontstaan uit een kredietovereenkomst, maar ook uit
iedere andere rechtsverhouding met de bank, waaronder
het gewone bankverkeer. Wat hieronder in artikel I.6.3
staat over vorderingen uit regres en subrogatie geldt ook
tussen de hoofdelijk medeschuldenaren onderling. Als de
bank een hoofdelijk medeschuldenaar om betaling vraagt,
moet hij meteen betalen. Als hij niet meteen betaalt, is
hij meteen en zonder ingebrekestelling in verzuim.

5.6				Kunt u uw vorderingen op de bank overdragen of
bezwaren?

Belangrijk begrip

Als u een positief saldo op uw bankrekening heeft, kunt
u dit niet overdragen aan een ander. Ook kunt u op dit
saldo geen pandrecht vestigen ten gunste van een ander.

Hoofdelijke verbondenheid
U bent samen met iemand anders hoofdelijk verbonden voor een
schuld aan de bank. Dit betekent dat de bank u en die ander
afzonderlijk kan aanspreken om alles te betalen wat u samen met

Uw vorderingen op de bank (waaronder positieve saldi op
uw bankrekeningen) zijn (goederenrechtelijk) niet overdraagbaar en zijn (goederenrechtelijk) niet te bezwaren
met een zekerheidsrecht of ander recht. Dit geldt niet als:
▶▶ u en de bank vooraf schriftelijk anders afspreken; of
▶▶ u uw vorderingen overdraagt aan of bezwaart met een
zekerheidsrecht of ander recht voor de bank.

die ander aan de bank moet (terug)betalen. De schuld hoeft maar
één keer betaald te worden. Als één van u de schuld terugbetaalt,
hoeft de ander dus niet meer aan de bank te betalen.
Voorbeeld
U bent samen met uw vennoot eigenaar van de inventaris van uw
kantoorpand. Het aankoopbedrag van de inventaris van EUR 25.000
heeft u samen geleend van de bank. De bank kan zowel aan u als

5.7				Wanneer moet u aan de bank extra zekerheid
geven (positieve verklaring)?

aan uw vennoot vragen om het totale bedrag van EUR 25.000

Als wij meer zekerheid vragen, moet u die aan ons geven.

bank heeft betaald, dan hoeft u niets meer aan de bank te betalen.

terug te betalen. Als uw vennoot het hele aankoopbedrag aan de
Uw vennoot kan dan wel de helft weer van u terugvragen. Dit is

Als de bank dit vraagt, moet u aan haar de (aanvullende) zekerheidsrechten geven die de bank vraagt. Deze geven de bank
zekerheid voor alle vorderingen die zij nu op u heeft of later
zal hebben. Deze vorderingen kunnen ontstaan uit een kredietovereenkomst, maar ook uit iedere andere rechtsverhouding
met de bank, waaronder het gewone bankverkeer. Naast deze
bepaling blijft artikel 26 van de Algemene Voorwaarden gelden.

6.				 Hoofdelijk medeschuldenaar
6.1				Is de hoofdelijk medeschuldenaar aansprakelijk
voor alle verplichtingen?
Als er meerdere hoofdelijk medeschuldenaren zijn,
mogen wij elke hoofdelijk medeschuldenaar afzonderlijk
aanspreken om uw hele schuld aan ons terug te betalen.
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wel afhankelijk van wat er tussen de vennoten (in de vennootschapsovereenkomst) is afgesproken.

6.2				Van welke verweermiddelen en rechten doet u
afstand?
De hoofdelijk medeschuldenaar doet afstand van alle
verweermiddelen en rechten die hij heeft als hoofdelijk
verbondene en als borg.
De hoofdelijk medeschuldenaar doet hierbij afstand van
alle verweermiddelen en rechten die hij heeft als
hoofdelijk verbondene. Als de rechter ondanks de
bedoeling van de hoofdelijk medeschuldenaar en de bank
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de afspraak in artikel I.6.1 als een borgstelling ziet, doet
de hoofdelijk medeschuldenaar afstand van alle
verweermiddelen en rechten die een borg heeft.
Bijvoorbeeld door afstand van het recht op verrekening
kan hij een vordering van de bank op hem niet met een
vordering van hem op de bank (waaronder positieve saldi
op zijn bankrekeningen) verrekenen.

6.3				Welke afspraken gelden er voor uw vorderingen
uit regres en subrogatie?
De hoofdelijk medeschuldenaar moet al zijn vorderingen
uit regres en subrogatie op u aan de bank verpanden.
Beide verpandingen geven de bank zekerheid voor alle
vorderingen die de bank nu op u heeft of later zal hebben.
Deze vorderingen kunnen ontstaan uit een kredietovereenkomst, maar ook uit iedere andere rechtsverhouding
met de bank, waaronder het gewone bankverkeer.
Ter uitvoering van bovenstaande verplichting:
▶▶ verpandt de hoofdelijk medeschuldenaar hierbij (zonodig
bij voorbaat) aan de bank zijn vorderingen uit regres op
u; en
▶▶ aanvaardt de hoofdelijk medeschuldenaar dat, in geval van
subrogatie door hem in een vordering van de bank op u,
die vordering overgaat op de hoofdelijk medeschuldenaar
met een voorbehouden pandrecht erop voor de bank.
Beide pandrechten gelden als zekerheid voor alle vorderingen die de bank nu op u heeft of later zal hebben.
U verklaart als schuldenaar van de vorderingen van de
hoofdelijk medeschuldenaar uit regres en subrogatie, dat
u op de hoogte bent van de vestiging van de pandrechten.

bij alle vorderingen van de bank op u. Daarnaast geldt,
zolang er volgens de bank vorderingen van de bank op
u bestaan of kunnen ontstaan, dat:
▶▶ de vorderingen van de hoofdelijk medeschuldenaar
uit regres en subrogatie niet opeisbaar zijn;
▶▶ de vorderingen van de hoofdelijk medeschuldenaar
uit regres en subrogatie op geen enkele wijze zullen
worden voldaan;
▶▶ de hoofdelijk medeschuldenaar betalingen die hij heeft
ontvangen op deze vorderingen meteen aan de bank
moet afgeven en tot die tijd gescheiden moet houden
van zijn vermogen, voor zover dit mogelijk is; en
▶▶ de hoofdelijke medeschuldenaar deze vorderingen
niet mag verkopen of op een andere manier mag
vervreemden of bezwaren;
▶▶ De hoofdelijk medeschuldenaar doet afstand van de
zekerheidsrechten die verbonden zijn aan zijn vorderingen uit regres en subrogatie of zegt deze op; en
▶▶ De hoofdelijk medeschuldenaar doet bij voorbaat
afstand van zijn vorderingen uit regres en subrogatie
als u wordt overgedragen aan een andere partij in
verband met een ontvlechting van de groep waar u
onderdeel van bent.
Als de vorderingen van de hoofdelijk medeschuldenaar uit
regres en subrogatie op u niet zijn verpand aan de bank en
daarnaast de rechtsgevolgen zoals in bovenstaande opsomming
bedoeld niet van toepassing worden, geldt het volgende.
De hoofdelijk medeschuldenaar spreekt met de bank af dat hij
zijn vorderingen uit regres en subrogatie pas kan uitoefenen
als u niets meer aan de bank verschuldigd bent of zal zijn.

Voor zover nodig voor de verpanding van de vorderingen
van de hoofdelijk medeschuldenaar uit regres en subrogatie
geeft de hoofdelijk medeschuldenaar een volmacht aan
de bank om een pandrecht op die vorderingen aan de
bank zelf te vestigen.

Belangrijk begrip

De bank mag als pandhouder van de vorderingen van de
hoofdelijk medeschuldenaar uit regres en subrogatie op u
afstand doen van die vorderingen. De hoofdelijk medeschuldenaar mag geen afstand doen van die vorderingen
zonder dat hij vooraf schriftelijk toestemming van de bank
heeft gekregen.

Voorbeeld

Recht van regres
Als u een recht van regres op iemand heeft, heeft u het recht om die
persoon te laten vergoeden wat u voor die persoon heeft betaald.

U bent samen met uw vennoot ieder voor 50% eigenaar van de
inventaris van uw kantoorpand. Het aankoopbedrag van de inventaris
van EUR 25.000 heeft u samen geleend van de bank. De bank kan zowel
bij u als bij uw vennoot vragen om het totale bedrag van EUR 25.000
terug te betalen. Als uw vennoot het hele aankoopbedrag aan de
bank heeft betaald, kan uw vennoot de helft weer van u terugvragen.

Als op de vorderingen van de hoofdelijk medeschuldenaar
uit regres en subrogatie op u geen pandrecht van de
bank (meer) rust geldt het volgende.
▶▶ De vorderingen van de hoofdelijk medeschuldenaar uit
regres en subrogatie zijn altijd achtergesteld, zoals
bedoeld in artikel 3:277 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek,
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Uw vennoot heeft een regresvordering op u van EUR 12.500.
Bij subrogatie treedt iemand in de rechten van een ander. Een
ander woord voor subrogatie is ‘indeplaatstreding’.
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7.2				Mag de bank een afgesproken rentepercentage of
kredietvergoeding verhogen?

Voorbeeld
In het voorbeeld hierboven heeft uw vennoot het hele aankoopbedrag
van de inventaris aan de bank betaald. Uw vennoot heeft een
regresvordering op u voor EUR 12.500. Uw vennoot subrogeert
dan meestal ook in de rechten van de bank op die inventaris. Deze
rechten kunnen bijvoorbeeld zekerheidsrechten zijn die op de
inventaris rusten.

6.4				Welke informatie over u mag de bank aan de
hoofdelijk medeschuldenaar geven?
Wij mogen de hoofdelijk medeschuldenaar alle informatie
geven over u die voor hem van belang kan zijn.
U gaat ermee akkoord dat de bank de hoofdelijk medeschuldenaar alle informatie geeft over u die voor de
hoofdelijk medeschuldenaar van belang kan zijn. De
informatie kan bijvoorbeeld gaan over uw financiële
situatie of over alle andere feiten die met het krediet te
maken hebben.

6.5				Welke artikelen gelden nog meer voor de
hoofdelijk medeschuldenaar?
De volgende artikelen gelden ook voor de hoofdelijk
medeschuldenaar: I.2, I.3, I.5, I.8.2, I.8.3, I.8.6, I.9, I.10.,
I.11.1 en I.11.5. Door ondertekening van de kredietovereenkomst verklaart de hoofdelijk medeschuldenaar
dat hij een exemplaar van de Algemene Voorwaarden en
de ABOK heeft ontvangen.

7.				 Kosten
7.1				Welke kosten mag de bank bij u in rekening brengen?
Het kan zijn dat de bank kosten maakt in verband met de
uitvoering van de kredietdocumentatie. Ook kan de bank
kosten maken wanneer u uw verplichtingen onder de
kredietdocumentatie niet, niet geheel of niet op tijd
nakomt. Al deze kosten moet u betalen zodra de bank dit
vraagt. Voorbeelden van deze kosten zijn:
▶▶ alle belastingen (behalve winstbelastingen);
▶▶ incassokosten;
▶▶ advocaatkosten;
▶▶ griffierechten;
▶▶ kosten voor deskundigen; en
▶▶ andere kosten voor procedures tegen u, de hoofdelijk
medeschuldenaar of een andere partij.
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De bank mag een afgesproken rentepercentage of
kredietvergoeding verhogen. Dit recht heeft de bank als
aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
▶▶ De kredietovereenkomst is minimaal drie maanden
geleden getekend door alle partijen.
▶▶ Het beschikbaar (blijven) stellen van het krediet leidt
tot hogere kosten voor de bank.
▶▶ Deze verhoging van de kosten is direct of indirect het
gevolg van regels van De Nederlandsche Bank N.V., de
Europese Centrale Bank of van een andere autoriteit
die toezicht houdt op de bank.
▶▶ Die regels bestaan uit maatregelen die kredietverlening
door de bank beperken of solvabiliteitsrichtlijnen of
andere kostenverhogende voorschriften of bepalingen
of gedragslijnen waaraan de bank zich houdt.

7.3				Welke tijdseenheid gebruikt de bank voor de
berekening van de rente?
Voor de berekening van de rente gebruikt de bank het
aantal dagen dat een maand telt. Voor een jaar gebruikt
de bank 360 dagen of, als dat in de markt voor een
bepaalde muntsoort gebruikelijk is, 365 dagen.

8.				 Informatie geven aan de bank
8.1				Wanneer moet u uw jaarstukken aan de bank
geven?
Als de bank dit vraagt, moet u uw meest recente jaarstukken aan de bank geven. De jaarstukken bestaan uit
de balans en winst- en verliesrekening met toelichting.
Als u onderdeel bent van een groep, moet u ook de
geconsolideerde jaarstukken van de holdingvennootschap
aan de bank sturen.

8.2				Wanneer moet u uw aangifte inkomstenbelasting
aan de bank geven?
Als de bank dit vraagt, moet u een afschrift van uw meest
recente aangifte inkomstenbelasting aan de bank geven.
Dit geldt ook voor de (beherend) vennoten van de kredietnemer en de hoofdelijk medeschuldenaar.

8.3				Wanneer moet u de bank informeren over uw
financiële situatie?
Als de bank dit vraagt, moet u uw boekhouding door de
bank laten onderzoeken. U moet de bank gevraagd en
ongevraagd informeren over uw financiële positie en de
financiële positie van de groep waar u onderdeel van
bent. Ook moet u de bank gevraagd en ongevraagd
informeren over ontwikkelingen in de bedrijfsvoering die
deze financiële posities belangrijk kunnen beïnvloeden.
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8.4				Over welke voorgenomen wijzigingen in de
structuur moet u de bank informeren?

10.				 Persoongegevens

U moet de bank tijdig schriftelijk informeren over elke
voorgenomen wijziging in:
▶▶ uw vennootschappelijke structuur; of
▶▶ de vennootschappelijke structuur van de groep waar u
onderdeel van bent.

10.1			Waarvoor gebruikt de bank uw persoonsgegevens?

8.5				Over welke wijzigingen in zeggenschap moet u de
bank informeren?
U moet de bank tijdig schriftelijk informeren over elke
wijziging in:
▶▶ de zeggenschap over u zelf; of
▶▶ de zeggenschap over de groep waar u onderdeel van
bent.

8.6				 Wanneer moet u informatie aan de bank geven?
Zodra de bank informatie van u vraagt, moet u die geven.
De bank kan om deze informatie vragen in verband met:
▶▶ de kredietrelatie;
▶▶ de toezichtswetgeving waar de bank zich aan moet
houden; of
▶▶ verzoeken van toezichthouders.

9.				 Volmacht

De bank zal uw persoonsgegevens behandelen volgens
de wetten en regels voor de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer. De bank zal
persoonsgegevens verwerken voor een efficiënte en
effectieve uitoefening van haar bedrijf. Voorbeelden zijn:
▶▶ het beoordelen en accepteren van een (mogelijke) klant;
▶▶ het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met
een klant;
▶▶ het afwikkelen van het betalingsverkeer;
▶▶ het onderzoeken van persoonsgegevens met een
statistisch of wetenschappelijk doel;
▶▶ het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten met
het doel dat iemand klant wordt of blijft of om de relatie
uit te breiden;
▶▶ het beschermen van de veiligheid en integriteit van de
financiële bedrijfstak; dit kan de bank doen door:
▶▶ het opsporen, vaststellen, bestrijden en voorkomen
van (pogingen tot) (strafbare) handelingen gericht
tegen de bank, haar klanten en medewerkers; en
▶▶ het gebruik van en deelname aan waarschuwingssystemen;
▶▶ het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
▶▶ het beheren van de relatie met de klant.

9.1				 Wat kan de bank doen met uw volmacht?
U geeft een volmacht aan ons. Met deze volmacht kunnen
wij uw verplichtingen uit de kredietdocumentatie uitvoeren
als u dat niet of niet op tijd doet.

10.2				Aan wie mag de bank uw (persoons)gegevens geven?

9.3				 Kunt u de volmacht herroepen?

De bank mag uw gegevens, waaronder uw persoonsgegevens:
▶▶ uitwisselen binnen de groep waar de bank onderdeel
van is. De bank mag dit bijvoorbeeld doen met een
commercieel doel, zoals het sturen van informatie aan
u en andere gerichte marketingactiviteiten;
▶▶ aan al haar rechtsopvolgers geven.
De bank mag voor de verwerking van gegevens ook andere
partijen inschakelen. Deze andere partijen mogen zowel van
binnen als van buiten de groep zijn waar de bank onderdeel
van is en zowel van binnen als van buiten de Europese Unie.
Als de verwerking van gegevens plaatsvindt buiten de
Europese Unie in een land met een lagere bescherming
van persoonsgegevens geldt het volgende. De bank zal
zich dan inspannen om met overeenkomsten een passende
bescherming van persoonsgegevens te bereiken.

Elke volmacht die in de kredietdocumentatie aan de bank
is gegeven, is onherroepelijk en onvoorwaardelijk.

11.				 Overig

U geeft een volmacht aan de bank voor het verrichten
van elke rechtshandeling die nodig of nuttig is voor het
nakomen van uw verplichtingen onder de kredietdocumentatie. De bank is niet verplicht gebruik te maken
van de volmacht. Ondanks de volmacht bent u zelf
verplicht om de afspraken met de bank na te komen.

9.2 				Wanneer kan de bank gebruikmaken van de
volmacht?
De bank kan altijd en zo vaak zij wil gebruikmaken van de
volmacht.

9.4				 Wat is een recht van substitutie?
Elke volmacht is met recht van substitutie. Dit betekent
dat de bank deze volmacht door kan geven aan een ander.
Als de bank gebruikmaakt van deze volmacht mag zij ook
als wederpartij van u optreden.
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11.1				Wat gebeurt er als u niet doet wat er in de
kredietdocumentatie staat (verzuim)?
Als u een verplichting onder de kredietdocumentatie niet
nakomt, bent u meteen in verzuim. De bank hoeft u niet
in gebreke te stellen.
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II				Bepalingen die gelden voor het
OndernemersRekeningCourantKrediet

Let op
Als u niet doet wat u met ons in de kredietdocumentatie heeft
afgesproken, kan dit voor u ernstige gevolgen hebben. Wij
kunnen dan de zekerheidsrechten die u aan ons heeft gegeven
uitwinnen. Dit betekent dat wij uw bezittingen kunnen verkopen.
Ook kan het in de toekomst moeilijker zijn een krediet te krijgen.

In dit hoofdstuk vindt u algemene regels die gelden als u
geld bij ons leent in de vorm van een rekening-courant
krediet voor uw beroep of bedrijf.

12.				 OndernemersRekeningCourantKrediet
12.1				Waar kunt u het krediet voor gebruiken?

11.2				Hoe moet u verzekerd zijn?
U moet altijd voldoende verzekerd zijn en op de manier
die in uw bedrijfstak gebruikelijk is. U moet u verzekeren
tegen de algemene en bijzondere risico’s die er zijn voor
uw bedrijfstak en uw bedrijf.

11.3				Hoe moet uw betalingsverkeer lopen?
U moet uw betalingsverkeer zoveel mogelijk via de bank
laten lopen.

11.4				Mag u een kredietovereenkomst met een andere
partij aangaan?
U mag geen kredietovereenkomsten met andere partijen
aangaan. Dit mag alleen als u daarvoor vooraf schriftelijk
toestemming van de bank heeft gekregen.

11.5				Mag de bank haar rechten en plichten aan een
ander overdragen?
De bank mag al haar rechten en verplichtingen uit de
kredietdocumentatie geheel of gedeeltelijk op een ander
doen overgaan. U stemt hier vooraf mee in en u verleent
hieraan vooraf uw medewerking. U moet alle handelingen
verrichten die volgens de bank nodig zijn voor de overgang
van de rechten en verplichtingen uit de kredietdocumentatie.
Hieronder vallen ook zekerheidsrechten en verklaringen.
Als u kosten maakt voor de overdracht, dan moet de
bank die betalen.

U kunt uw rekening-courant krediet alleen gebruiken voor
het opnemen van geld in rekening-courant voor uw beroep
of bedrijf.

12.2				Hoe hoog moeten uw bijschrijvingen per maand zijn?
Elke maand moet minimaal 5% van uw rekening-courant
krediet bestaan uit bijschrijvingen die te maken hebben
met uw bedrijfsomzet. Haalt u dat niet, dan kunnen wij
het rekening-courant krediet verlagen.
Elke maand moet minimaal 5% van het bedrag van uw
rekening-courant krediet bestaan uit bijschrijvingen.
‘Bijschrijvingen’ zijn alle betalingen die te maken hebben
met uw bedrijfsomzet die in een kalendermaand op uw
rekening-courant krediet zijn bijgeboekt. Betalingen op
uw rekening-courant krediet die volgens de bank niet
met uw bedrijfsomzet te maken hebben, tellen niet mee.
Als op enig moment de bijschrijvingen te laag zijn, kan de
bank het rekening-courant krediet verlagen. Wat hieronder
in artikel II.12.4 tot en met II.12.6 over opzegbaarheid en
verlaging van de kredietlimiet staat blijft ook gelden.

Voorbeelden van bijschrijvingen die niet met uw bedrijfsomzet te maken hebben zijn:
 renteboekingen;
 afschrijvingen die niet zijn gelukt; en
 bijschrijvingen van:

Voorbeeld

 u als kredietnemer;

Wij dragen een deel van onze activiteiten over aan een andere

 andere personen of ondernemingen die in de

bank. Dit kan betekenen dat overeenkomsten die wij met u
hebben mee overgaan naar die andere bank. U verleent nu alvast
uw medewerking hieraan. Op het moment dat de overdracht aan
de andere bank plaatsvindt, wordt u klant van die andere bank.

kredietovereenkomst worden genoemd;
 u in privé;
 uw bestuurder(s) of aandeelhouder(s).
Deze bedragen tellen niet mee voor de berekening van het minimale
bedrag van 5% aan bijschrijvingen op uw rekening-courant.

Blad 8 van 13

Algemene Bepalingen voor het OndernemersKrediet

Januari 2016

12.3				Welke vergoeding moet u betalen als u de
kredietlimiet overschrijdt?

12.6				Welke regels gelden er als u of de bank de
kredietlimiet verlaagt?

Wij spreken met u een bedrag af dat u maximaal kunt
lenen. Dit noemen we de kredietlimiet. Als u meer leent
moet u daarover een extra vergoeding betalen.

U kunt de kredietlimiet van uw rekening-courant krediet
op ieder gewenst moment verlagen. Wij mogen dat ook
doen. U moet het geld dat u van ons heeft geleend en
dat meer is dan de verlaagde kredietlimiet, meteen
terugbetalen.

U moet over het bedrag waarmee u uw kredietlimiet van
het rekening-courant krediet overschrijdt een vergoeding
aan de bank betalen. De bank bepaalt de hoogte van de
vergoeding. U blijft verplicht het negatieve saldo op uw
rekening-courant krediet aan te vullen tot aan het
afgesproken bedrag van het rekening-courant krediet.

12.4				Wanneer mag de bank het krediet opzeggen of de
kredietlimiet verlagen?
U kunt op ieder gewenst moment uw rekening-courant
krediet opzeggen. Wij mogen dat ook doen. U moet het
geld dat u van ons heeft geleend, meteen na opzegging
van de kredietlimiet terugbetalen.

In geval van verlaging van de kredietlimiet, kan het
negatieve saldo op uw rekening-courant krediet groter
zijn dan de verlaagde kredietlimiet. In dat geval is het
bedrag waarmee het negatieve saldo op uw rekeningcourant krediet de verlaagde kredietlimiet overschrijdt
meteen opeisbaar. U moet dat bedrag meteen terugbetalen. Een aanmaning of ingebrekestelling is niet nodig.

Rekenvoorbeeld verlaging kredietlimiet
U heeft een negatief saldo van EUR 25.000 op uw rekeningcourant
krediet met een kredietlimiet van EUR 30.000. Als de bank de krediet-

De bank mag het rekening-courant krediet op ieder
gewenst moment opzeggen of de kredietlimiet daarvan
verlagen. U mag dit ook doen. De bank zegt het
rekening-courant krediet in elk geval op als:
▶▶ u besluit uw onderneming of bedrijf naar een ander
land te verplaatsen; of
▶▶ u en/of de hoofdelijk medeschuldenaar besluit zich in
een ander land te vestigen.
U moet de bank meteen schriftelijk informeren als één of
meer van deze situaties zich voordoen.

12.5				Welke regels gelden er als u of de bank het
krediet opzegt?
In geval van opzegging:
▶▶ zijn alle bedragen die u onder het rekening-courant
krediet aan de bank verschuldigd bent, meteen
opeisbaar. Dit betekent dat u deze verschuldigde
bedragen meteen moet terugbetalen. Een aanmaning
of ingebrekestelling is niet nodig; en
▶▶ kunt u geen nieuwe bedragen onder het rekeningcourant krediet meer opnemen.

Rekenvoorbeeld opzegging krediet
U heeft een negatief saldo op uw rekening-courant krediet van
EUR 25.000. Als u het hele krediet opzegt, betaalt u meteen

limiet van het rekening-courant krediet verlaagt van EUR 30.000
naar EUR 15.000, moet u meteen EUR 10.000 aan de bank terugbetalen. Uw nieuwe kredietlimiet is na verlaging EUR 15.000.

III				Bepalingen die gelden voor het
OndernemersObligoKrediet
In dit hoofdstuk vindt u algemene regels die gelden als u
gebruikmaakt van een obligokrediet voor uw beroep of
bedrijf.

13.				 OndernemersObligoKrediet
13.1				Waar kunt u het krediet voor gebruiken?
U kunt uw OndernemersObligoKrediet gebruiken als
dekking van een garantie die wij in opdracht van u geven.
Op het moment dat een zakenrelatie de garantie bij ons
claimt, betalen wij het afgesproken garantiebedrag uit
aan uw zakenrelatie. Als dekking van het garantiebedrag,
kunt u een obligokrediet gebruiken.
U kunt het obligokrediet gebruiken voor het aangaan van
niet-contante obligo’s uit garanties die de bank stelt voor
uw beroep of bedrijf.

EUR 25.000 aan de bank terug. U kunt dan geen gebruik meer
maken van het rekening-courant krediet.
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Belangrijk begrip
Niet-contante obligo’s
Voorbeelden van niet-contante obligo’s zijn:
 garanties, zoals huur- of betaalgaranties;
 documentair krediet, ook wel ‘Letter of Credit’ of ‘accreditief’
genoemd. Dit is de afspraak tussen u en de bank om aan een

13.4				Welke regels gelden er als u of de bank de
kredietlimiet verlaagt?
Als u of de bank het obligokrediet verlaagt, kunt u alleen
nog gebruik maken van de verlaagde kredietlimiet. Als u
wilt dat de garantie blijft bestaan, moet u ervoor zorgen
dat het garantiebedrag dat uw verlaagde kredietlimiet
overschrijdt op uw zakelijke betaal- of spaarrekening bij
de bank staat.

andere partij een bedrag uit te betalen;
 w issels. Dit zijn onvoorwaardelijke, schriftelijke betalingsopdrachten. De betalingsopdracht kan op een toekomstige
datum zijn gesteld, of per direct.

13.2				Wanneer mag u of de bank het krediet opzeggen of
verlagen?
U kunt op ieder gewenst moment uw obligokrediet
opzeggen of de kredietlimiet verlagen. Wij mogen dat
ook doen.
De bank mag het obligokrediet op ieder gewenst
moment opzeggen of de kredietlimiet daarvan verlagen.
U mag dit ook doen. De bank zegt het obligokrediet in elk
geval op als:
▶▶ u besluit uw onderneming of bedrijf naar een ander
land te verplaatsen; of
▶▶ u en/of de hoofdelijk medeschuldenaar besluit zich in
een ander land te vestigen.
U moet de bank meteen schriftelijk informeren als één of
meer van deze situaties zich voordoen.

13.3				Welke regels gelden er als u of de bank het
krediet opzegt?
Als u of de bank het obligokrediet opzegt, kunt u geen
gebruik meer maken van het obligokrediet. Als de
garantie blijft bestaan, moet u ervoor zorgen dat dit
garantiebedrag op uw zakelijke betaal- of spaarrekening
bij de bank staat.
Als de bank dit vraagt, moet u in geval van opzegging van het
obligokrediet zorgen dat de voorwaardelijke verplichtingen
uit niet-contante obligo’s worden beëindigd. In plaats
hiervan mag u voor deze verplichtingen ook een positief
saldo op uw bankrekening aanhouden. De bank blokkeert
dit bedrag tot u van ons bericht krijgt dat de garantie is
beëindigd. Na opzegging kunt u niet-contante obligo’s
niet meer aangaan.

In geval van verlaging van de kredietlimiet, kunnen de
verplichtingen uit niet-contante obligo’s groter zijn dan de
verlaagde kredietlimiet. In dat geval is het bedrag
waarmee die verplichtingen de verlaagde kredietlimiet
overschrijden meteen opeisbaar. Een aanmaning of
ingebrekestelling is niet nodig. In plaats van het bedrag
waarmee die verplichtingen de verlaagde kredietlimiet
overschrijden mag u ook een positief saldo op uw
bankrekening aanhouden. De bank blokkeert dit bedrag
tot u van ons bericht krijgt dat de garantie is beëindigd.

Rekenvoorbeeld verlaging kredietlimiet
U heeft een obligokrediet van EUR 25.000. De bank heeft onder
dit krediet een garantie gesteld van EUR 25.000. U verlaagt uw
krediet-limiet van het obligokrediet naar EUR 15.000. Als de
garantie van EUR 25.000 blijft bestaan, moet u ervoor zorgen dat
er EUR 10.000 op uw zakelijke betaal- of spaarrekening staat.

IV				Bepalingen die gelden voor de
OndernemersLening
In dit hoofdstuk vindt u algemene regels die gelden als u
geld bij ons leent in de vorm van een lening voor uw beroep
of bedrijf.

14.				 OndernemersLening
14.1				Gebruik en beschikbaarstelling
14.1.1		Waar kunt u de lening voor gebruiken?
U kunt de lening alleen gebruiken voor het opnemen van
bedragen voor uw beroep of bedrijf.

14.1.2		Hoe stelt de bank de lening beschikbaar?
De bank zal het bedrag van de lening boeken op een
bankrekening bij de bank die op uw naam staat.

14.1.3		Wanneer stelt de bank de lening beschikbaar?
De bank stelt de lening beschikbaar na ondertekening
van de kredietovereenkomst door alle partijen.
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In aanvulling op wat staat in artikel I.4.2 geldt dat de
bank niet verplicht is het bedrag van de lening aan u
beschikbaar te stellen als één van de onder artikel 14.3.1
bedoelde omstandigheden voorkomt.

14.2		 Vervroegde terugbetaling
14.2.1 W
 elke regels gelden er als u uw lening in zijn
geheel vervroegd terugbetaalt?
U mag de lening alleen in zijn geheel vervroegd aan de
bank terugbetalen. U kunt niet gedeeltelijk vervroegd
terugbetalen. Als u de lening in zijn geheel vervroegd
terugbetaalt, gelden de volgende voorwaarden:
▶▶ u heeft de bank uiterlijk één maand van te voren met
een aangetekende brief geïnformeerd over de vervroegde
terugbetaling en op welke datum u dit wilt doen; en
▶▶ u betaalt terug op een dag van een verplichte
rentebetaling en terugbetaling.
Als u vervroegd terugbetaalt hoeft u de bank geen
vergoeding te betalen.

14.2.2		Wanneer moet u vervroegd terugbetalen?
Als u de bank heeft laten weten dat u vervroegd gaat
terugbetalen, bent u verplicht dit ook te doen.

14.3			 Vervroegde opeising
14.3.1 I n welke gevallen mag de bank het krediet
vervroegd opeisen?
U moet correct aan uw verplichtingen voldoen. Als u dit
niet doet, kunnen wij al onze vorderingen op u meteen
opeisen. Er kunnen nog andere redenen zijn waardoor
wij meteen kunnen opeisen.
De bank mag onder bepaalde omstandigheden de lening,
de rente daarover en al het overige dat u moet (terug)
betalen in verband met de kredietovereenkomst meteen,
geheel of gedeeltelijk, vervroegd opeisen, zonder
aanmaning of ingebrekestelling. De bank mag dit doen
als één of meer van de volgende omstandigheden zich
voordoen:
a. 			U komt een verplichting die u tegenover de bank
heeft onder de kredietdocumentatie of uit iedere
andere rechtsverhouding die u met de bank heeft
niet, niet geheel of niet op tijd na of er bestaat
volgens de bank een vrij grote kans dat u een
verplichting tegenover de bank niet, niet op tijd of
niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
b. 		U komt een verplichting die u tegenover een andere
partij heeft onder of in verband met een geldlenings-,
krediet- of andere soort financieringsovereenkomst
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met een andere partij of een garantie aan een
andere partij niet, niet op tijd of niet behoorlijk na.
i.		 U besluit uw beroep of bedrijf te beëindigen;
c.
ii.		u besluit tot gehele of gedeeltelijke staking,
verkoop, verhuur of vervreemding van uw
onderneming;
iii.	u wordt geschorst in de uitoefening van uw
beroep, ambt of functie of u wordt daaruit
ontzet of ontslagen;
iv.	een voor de uitoefening van uw beroep of
bedrijf noodzakelijke bevoegdheid, vergunning
of inschrijving vervalt of wordt u ontzegd of
ontnomen;
v.		de aard van uw beroep of bedrijf wordt volgens
de bank ingrijpend gewijzigd;
vi.	u besluit uw onderneming of bedrijf naar een
ander land te verplaatsen;
vii.	u handelt in strijd met een wettelijke milieuregel
die geldt voor uw beroep of bedrijf; of
viii.	u bent een vennootschap die ophoudt te
handelen volgens haar statutaire doel of die
haar rechtspersoonlijkheid verliest.
i.		Het maatschaps- of vennootschapscontract
d.
wordt ontbonden of volgens de bank ingrijpend
gewijzigd;
ii.		één of meer maten of vennoten treden toe of uit;
iii.	de maatschap of vennootschap wordt ontbonden
of geliquideerd; of
iv.	er is een besluit of kennelijk voornemen tot
ontbinding of liquidatie.
i.		 U overlijdt;
e.
ii.		u wordt onder curatele gesteld of u wordt op
een andere manier handelingsonbekwaam;
iii. u vestigt zich in een ander land;
iv.	uw huwelijksgoederenregime wijzigt of een
gemeenschap van goederen waarin u bent
getrouwd wordt ontbonden; of
v.		een of meer van uw goederen worden onder
bewind gesteld.
f.		U of een van uw vennoten vraagt surseance van
betaling aan, doet een verzoek tot faillietverklaring,
wordt failliet verklaard, biedt een akkoord buiten
faillissement aan, doet boedelafstand of vraagt een
schuldsaneringsregeling aan.
g.		 I. 		Op al uw goederen of op een volgens de bank
belangrijk gedeelte van uw goederen wordt:
		 i.
executoriaal beslag gelegd; of
		 ii. conservatoir beslag gelegd en dit wordt
niet binnen 30 dagen na beslaglegging
vernietigd of opgeheven.
II. 	Al uw goederen of een volgens de bank
belangrijk gedeelte van uw goederen worden
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onteigend of in beslag genomen of zijn tenietgegaan of beschadigd.
i.		Uw vennootschappelijke structuur, of die van de
h.
groep waar u onderdeel van bent, wordt
volgens de bank ingrijpend gewijzigd door fusie,
splitsing, liquidatie, omzetting, overname of op
een andere manier;
ii.		de zeggenschap over u of over de activiteiten
van uw onderneming wijzigt volgens de bank
ingrijpend of er is een voornemen tot een
dergelijke wijziging; of
iii.	er wordt besloten tot een volgens de bank
ingrijpende wijziging van uw statuten of
reglementen.
Dit alles onder h. is geen opeisingsgrond als u vooraf
schriftelijk toestemming van de bank heeft gekregen.
i.		U ontheft uw aandeelhouders van een verplichting
tot storting op aandelen die nog niet zijn volgestort,
u gaat over tot inkoop van eigen aandelen, tot terugbetaling op aandelen of tot een uitkering uit de
reserves of u neemt een besluit daartoe of heeft
kennelijk het voornemen daartoe. Dit alles onder i.
is geen opeisingsgrond als u vooraf schriftelijk
toestemming van de bank heeft gekregen.
j.		Er doet zich een omstandigheid voor waarbij naar
het oordeel van de bank uw mogelijkheid om uw
verplichtingen tegenover de bank stipt na te komen
nadelig kan worden beïnvloed. Deze omstandigheden kunnen van politieke, militaire, economische
of financiële aard zijn; of uw financiële positie is
aanmerkelijk verslechterd, of het is voorzienbaar dat
een dergelijke omstandigheid of verslechtering zich
zal kunnen voordoen.
i.		De bank komt door de relatie met u in de
k.
publiciteit op een manier die voor haar
schadelijk is of dit valt binnen niet al te lange
tijd te verwachten;
ii.		u bent onderwerp van of betrokken bij een
strafrechtelijk onderzoek (waaronder ook een
onderzoek naar belastingfraude) of dit onderzoek
valt binnen niet al te lange tijd te verwachten;
of
iii.	de goede naam en reputatie van de bank wordt
door de relatie met u aangetast of zou kunnen
worden aangetast of dit valt binnen niet al te
lange tijd te verwachten.
Of dit alles onder k. zo is, beoordeelt de bank.
i.		Een omstandigheid die genoemd is onder b
l.
tot en met k doet zich voor bij een borg, een
garant, de hoofdelijk medeschuldenaar of een
andere partij die voor het krediet zekerheid
heeft gegeven;
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ii.		een tegenover de bank ten behoeve van u
gegeven borgtocht, garantie of hoofdelijkheid
wordt door een borg, een garant of de hoofdelijk
medeschuldenaar opgezegd of ingetrokken; of
iii.	een borg, een garant, de hoofdelijk medeschuldenaar of een andere partij die voor het krediet
zekerheid heeft gegeven of toegezegd, komt
een verplichting in verband daarmee niet na.
m.		Een omstandigheid die genoemd is onder b tot en
met k doet zich voor bij een of meer vennootschappen
of ondernemingen waarvan de gegevens in uw
geconsolideerde balans zijn opgenomen of bij een of
meer vennootschappen, personen of ondernemingen
die een controlerend belang in u hebben, of een
zodanige vennootschap of onderneming komt een
verplichting tegenover de bank in verband met een
geldlenings-, krediet- of andere soort financieringsovereenkomst met de bank niet na.
n.		Bij verlies, vernietiging, beschadiging, tenietgaan of
vervallen door welke oorzaak ook van alle of een
deel van de goederen die voor de bank zekerheid
vormen voor de lening.
o.		U geeft de bank onjuiste informatie of u houdt voor
de bank informatie achter die volgens de bank voor
haar van wezenlijk belang is.
p.		De lening wordt niet gebruikt voor het doel waarvoor
zij is gegeven of het staat volgens de bank vast dat
het doel waarvoor de lening is gegeven niet is of zal
worden behaald of in belangrijke mate niet is of zal
worden behaald.
q.		Wetgeving of de uitleg daarvan is gewijzigd, of een
overheidsmaatregel is genomen die betrekking of
invloed heeft of kan hebben op de rechtsgeldigheid
of afdwingbaarheid van
i.		een overeenkomst tussen u en de bank in
verband met het krediet; en/of
ii.		de aan de bank gegeven zekerheidsrechten en/
of de waarde daarvan,
		en u en de bank bereiken binnen een termijn die de
bank stelt geen schriftelijke overeenstemming over
aanpassing van die overeenkomst en/of zekerheidsrechten. Als uitgangspunt geldt dat de positie van
de bank volgens de bank niet verslechtert.

14.3.2 	Wanneer moet u de bank schriftelijk informeren?
Als een of meer omstandigheden die hierboven in artikel
14.3.1 genoemd zijn zich voordoen, moet u de bank
hierover meteen schriftelijk informeren.
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14.3.3	Wanneer betaal ik een vergoeding aan de bank als
de bank vervroegd opeist?

14.5				Betaling

Als de bank de lening vervroegd opeist op grond van
artikel IV.14.3.1 geldt het volgende. U moet aan de bank
een direct opeisbare vergoeding voor geleden verlies en
gederfde winst betalen. U moet deze vergoeding ineens
betalen. De vergoeding moet u betalen over het gehele
opgeëiste bedrag. Als de bank de lening opeist omdat u
overlijdt, hoeft er geen vergoeding betaald te worden.

14.5.1		Wanneer en op welke bankrekening moet u
betalingen doen aan de bank?

14.4				Vertragingsrente
14.4.1		Wanneer moet u vertragingsrente betalen?
Als u niet op de afgesproken dag aan ons betaalt, kunnen
wij vertragingsrente over dit bedrag in rekening brengen.
Dit is rente voor te laat betalen. Deze rente komt in de
plaats van de rente die u met ons heeft afgesproken.
Als een bedrag dat u volgens de kredietovereenkomst
of de ABOK moet betalen, niet op de afgesproken dag
(betaaldag) door de bank ontvangen is, geldt het volgende.
U moet over het bedrag dat u niet op tijd heeft betaald,
vanaf de betaaldag een dagelijks opeisbare vertragingsrente betalen. Dit heeft geen invloed op de andere rechten
die de bank heeft. Als voor een bedrag in de kredietovereenkomst of de ABOK geen betaaldag is afgesproken,
geldt het volgende. Voor de berekening van de vertragingsrente geldt dat dit bedrag betaald had moeten worden op
de dag die de bank heeft opgegeven voor betaling.

14.4.2 Hoe berekent de bank de vertragingsrente?
Het percentage van de vertragingsrente is gelijk aan:
▶▶ het rentepercentage (op jaarbasis) dat volgens de
kredietovereenkomst op dat moment voor de lening
geldt; plus
▶▶ anderhalf procentpunt.
De bank berekent de vertragingsrente op maandbasis.
Een deel van een maand geldt hierbij als hele maand.
Voor een niet op tijd betaald bedrag van de lening geldt
de vertragingsrente in de plaats van de normale, op dat
moment geldende rente. Dit geldt met ingang van de
betaaldag van dat bedrag van de lening.
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U moet betalingen aan ons doen op de dagen die u met
ons heeft afgesproken. Dit noemen we betaaldagen.
U moet alle betalingen aan de bank doen op de
betaaldagen zonder kosten voor de bank en zonder enige
aftrek of verrekening. U moet de betalingen doen op de
bankrekening waarop de bank de lening administreert.
Dit geldt niet als de bank u heeft geïnformeerd over een
andere manier van betalen.

14.5.2	Wanneer mag de bank bedragen van uw
bankrekening afschrijven?
De bank mag alle bedragen die u aan de bank in verband
met de lening moet betalen, op de afgesproken betaaldagen
afschrijven van uw bankrekening bij de bank. De bank
hoeft dit niet te doen. U moet ervoor zorgen dat het
saldo van die bankrekening op de betaaldag zodanig is
dat de afschrijving kan plaatsvinden zonder dat de
kredietlimiet op die bankrekening wordt overschreden.

14.5.3	In welke volgorde gebruikt de bank betalingen om
uw verplichtingen te voldoen?
De bank gebruikt betalingen om uw verplichtingen aan
de bank te voldoen. Dit gebeurt in de volgende volgorde:
▶▶ eventuele kosten; dan
▶▶ eventuele vergoedingen voor geleden verlies en
gederfde winst en vertragingsrente; dan
▶▶ behandelingskosten en rente; en dan
▶▶ het bedrag van de lening.
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0900 - 0024
(Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten.
Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten).

abnamro.nl

