
Artikel 1. Uitleg gebruikte woorden
Bestedingslimiet: de in de Creditcardovereenkomst genoemde bestedingslimiet;
BKR: Bureau Krediet Registratie te Tiel;
Card: de creditcard die wij aan u hebben uitgegeven;
Creditcardovereenkomst: de overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot  

de Card;
Gespreid Betalen Faciliteit: de mogelijkheid om het openstaande saldo van  

uw Card in termijnen aan ons terug te betalen;
JKP: jaarlijks kosten percentage;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Gespreid 

Betalen faciliteit;
U (u/uw): de houder van de Card;
Wij (ons/onze): International Card Services BV. Bezoekadres: Wisselwerking 32, 

1112 XP Diemen. Postadres: Postbus 23225, 1100 DS Diemen.  
Wij zijn geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (Westeinde 1,  
1017 ZN Amsterdam) en de Autoriteit Financiële Markten  
(Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam).

In deze Algemene Voorwaarden worden verder dezelfde woorden en begrippen 
gebruikt als in de Creditcardovereenkomst.

Artikel 2. Ingang, duur en beëindiging van de Overeenkomst
2.1. De Overeenkomst gaat in op het moment dat wij u hebben laten weten 

dat wij uw aanvraag hebben goedgekeurd.
2.2. U mag de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na de ingangsdatum 

beëindigen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als u een  openstaan-
de saldo op uw Card heeft, moet u dat binnen 21 dagen na het 
rekeningoverzicht volledig aan ons terugbetalen.

2.3. De Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. U kunt de Overeenkomst 
altijd schriftelijk of telefonisch opzeggen. Uw opzegtermijn is 1 maand. 
Wij kunnen de Overeenkomst ook opzeggen. Onze opzegtermijn is  
2 maanden.

2.4. Na opzegging moet u het openstaande saldo op uw Card binnen  
21 dagen na het rekeningoverzicht volledig aan ons terugbetalen.

2.5. Wij mogen uw Card blokkeren als uw kredietwaardigheid sterk 
verslechterd is.

Artikel 3. De Gespreid Betalen Faciliteit
3.1. De Gespreid Betalen Faciliteit is een vorm van doorlopend krediet.  

Als wij uw aanvraag hebben goedgekeurd, bevestigen wij u wat de 
overeengekomen rente, de Bestedingslimiet, het JKP en het totaal  
te betalen bedrag is. De bevestiging maakt onderdeel uit van de 
Overeenkomst en de genoemde percentages en bedragen gelden op 
het moment dat de Overeenkomst ingaat.

3.2. Het JKP geeft weer wat de totale kosten van het krediet zijn, uitgedrukt 
in een percentage op jaarbasis van het totale kredietbedrag. Bij het 
bepalen van het JKP en het totaal te betalen bedrag zijn wij uitgegaan 
van de volgende aannames: (i) u neemt in één keer de volledige 
Bestedingslimiet op, (ii) u betaalt de volledige Bestedingslimiet terug 
in twaalf maandelijkse termijnen, (iii) u betaalt de Card-bijdrage en  
(iv) u gebruikt uw Card verder niet voor betalingen.

Artikel 4. Terugbetalen, rente en kwijtschelding
4.1. Op het rekeningoverzicht van uw Card staat het openstaande saldo  

van uw Card dat u aan ons moet terugbetalen. U mag dit openstaande 
saldo in termijnen aan ons terugbetalen. Hiervoor brengen wij rente in 
rekening. Per maand moet u minimaal 2,5% van het openstaande 
saldo, met een minimum van € 20,- aan ons terugbetalen.

4.2. De rente wordt als volgt berekend:
(a) Over elk bedrag dat op uw Card in rekening wordt gebracht, wordt 

rente berekend. De volgende bedragen kunnen in rekening worden 
gebracht op uw Card: een betaling, een geldopname, overboekin-
gen en kosten zoals de Card-bijdrage, Wisselkoers, transactiekosten 
en rente. Over de betalingen en geldopnames wordt rente 
berekend vanaf de datum waarop deze zijn gedaan. Over de 
overboekingen en de kosten wordt rente berekend vanaf de datum 
waarop deze zijn geboekt.

(b) De rente wordt per dag berekend. Het rentebedrag kan dus per 
maand verschillen afhankelijk van het aantal dagen in de maand. 

De rente is gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransac-
ties (deze rente vindt u op wetten.overheid.nl met zoekopdracht 
‘Besluit wettelijke rente’) vermeerderd met het maximale aantal 
procentpunten zoals opgenomen in het Besluit kredietvergoeding 
(artikel 4). Dit Besluit vindt u ook op wetten.overheid.nl. Als er 
rente in rekening wordt gebracht, staat de hoogte van de rente 
vermeld op het rekeningoverzicht. Wij mogen een lagere rente in 
rekening brengen.

(c) Wij brengen elke maand de rente in rekening. De rente staat apart 
vermeld op het rekeningoverzicht maar is onderdeel van het 
openstaande saldo.

4.3. Wij brengen geen rente in rekening als u het volledige openstaande 
saldo binnen 21 dagen na de datum van het rekeningoverzicht aan ons 
terugbetaalt. De rente wordt dan kwijtgescholden. Om voor kwijtschel-
ding in aanmerking te komen, moet u steeds het volledige openstaande 
saldo van een rekeningoverzicht aan ons terugbetalen.

4.4. Als u niet het volledige openstaande saldo van een rekeningoverzicht 
aan ons heeft terugbetaald, brengen wij rente in rekening over het 
volledige openstaande saldo van dat rekeningoverzicht, dus ook over 
het gedeelte dat u wél binnen 21 dagen aan ons heeft terugbetaald. Wij 
brengen dan ook over alle bedragen die daarna op uw Card in rekening 
worden gebracht, meteen rente in rekening. Deze rente wordt niet kwijt-
gescholden. Voor kwijtschelding komt u weer in aanmerking als u van 
een volgend rekeningoverzicht weer het volledig openstaande saldo 
binnen 21 dagen aan ons heeft terugbetaald.

4.5. Voor overboekingen van uw Card naar uw bankrekening wordt rente  
in rekening gebracht, maar niet als de overboeking helemaal uit een 
positief saldo gedaan wordt. Rente die in rekening wordt gebracht  
voor een overboeking van uw Card naar uw bank kan niet worden 
kwijtgescholden.

4.6. Van de betalingen die wij ontvangen, worden eerst de rente en de 
kosten betaald en pas daarna de hoofdsom.

4.7. Wij mogen het rentetarief met onmiddellijke ingang wijzigen. Wij laten 
u deze wijziging weten via het rekeningoverzicht of op een andere manier.

4.8. Als u het minimaal te betalen bedrag niet of te laat betaalt, sturen wij  
u een aanmaning. Het verschuldigde bedrag moet u dan alsnog  
binnen 7 dagen betalen. Betaalt u niet binnen 7 dagen, dan brengen  
wij vertragingsrente in rekening over elk openstaand bedrag. De 
vertragingsrente is gelijk aan de rente die genoemd is in artikel 4.2 (b).

Artikel 5. Aanmelding bij BKR en de gevolgen van late betaling
5.1. Wij melden de Overeenkomst aan bij BKR.
5.2. Een ongeoorloofde betalingsachterstand moeten wij verplicht melden 

bij BKR. Een dergelijke achterstandsmelding kan voor u nadelige 
gevolgen hebben bij het verkrijgen van een hypotheek of een andere lening.

Artikel 6. Onmiddellijke opeisbaarheid
6.1. U moet het openstaande saldo in één keer helemaal aan ons terugbeta-

len in de volgende situaties:
(a) U heeft tenminste 2 maanden het minimaal te betalen bedrag niet 

betaald, ook niet nadat wij u een aanmaning hebben gestuurd.
(b) U heeft ons, bij het aangaan van de Overeenkomst, bewust onjuiste 

informatie gegeven en wij zouden de Overeenkomst niet of niet 
onder dezelfde voorwaarden gesloten hebben met de juiste 
informatie.

(c) U heeft of u gaat Nederland verlaten om ergens anders te gaan wonen.
(d) U bent overleden en wij hebben goede reden om te denken dat uw 

verplichtingen uit de Overeenkomst niet zullen worden nagekomen 
door uw erfgenamen.

(e) U bent failliet verklaard of in de wettelijke schuldsanering 
terechtgekomen.

7. Creditcardovereenkomst
7.1. De Overeenkomst is een aanvulling op de Creditcardovereenkomst. Als de 

algemene voorwaarden van deze Overeenkomst de algemene voorwaar-
den van Creditcardovereenkomst elkaar tegenspreken dan gelden de 
algemene voorwaarden van deze Overeenkomst. Artikel 2.7 sub a, 13.3 en 
artikel 15 van de algemene voorwaarden van de Creditcardovereenkomst 
zijn voor de duur van deze Overeenkomst niet van toepassing.
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