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1

Definities

1.1

In deze voorwaarden hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de erna
vermelde betekenis:
AVK
Deze Algemene Voorwaarden voor Kredietverlening met versienummer
20170628, zoals deze door Kredietbeveiliging op 28 juni 2017 onder
nummer 6728173 bij de Kamer van Koophandel werden gedeponeerd en
ter latere kennisneming kunnen worden gedownload op
www.kredietbeveiliging.nl/avk20170628;
AVV
De Algemene Voorwaarden voor Verpanding met versienummer
20170628, zoals deze door KB Legal Solutions B.V. op 28 juni 2017 onder
nummer 6728173 bij de Kamer van Koophandel werden gedeponeerd en
die
kunnen
worden
gedownload
op
www.kredietbeveiliging.nl/avv20170628;
Garant
Iedereen die tegenover de Schuldeiser aansprakelijkheid heeft aanvaard
voor de Schuld, als borg, hoofdelijk medeschuldenaar, derdepand- of
hypotheekgever;
Kredietrelatie
Iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een Schuldeiser en anderzijds
een of meerdere Schuldenaren waarop de AVK van toepassing is
verklaard;
Schuld
De optelsom van (1) de door de Schuldeiser aan de Schuldenaar geleende
geldmiddelen; (2) het geldelijk beloop van de door de Schuldeiser ten
behoeve van de Schuldenaar tegenover derden gestelde garanties en
borgtochten en (3) alles wat daarnaast uit hoofde van de Kredietrelatie
door de Schuldenaar aan de Schuldeiser is verschuldigd;
Schuldeiser
De partij bij een Kredietrelatie die gelden uitleent aan een Schuldenaar of
garanties en borgtochten aan derden verleent ten behoeve van een
Schuldenaar;
Schuldenaar
Elke partij bij een Kredietrelatie die gelden leent van of verschuldigd
wordt aan een Schuldeiser, elke partij bij een Kredietrelatie voor wie door
de Schuldeiser garanties of borgtochten aan derden worden afgegeven
en elke partij die uit hoofde van een Kredietrelatie of deze AVK tegenover
de Schuldeiser voor de Schuld (mede) aansprakelijk is of wordt;
Werkdag
Een dag waarop banken in Nederland zijn geopend;
Zekerheden
Persoonlijke en goederenrechtelijke zekerheidsrechten en verklaringen
waaraan een Schuldeiser zekerheid voor de betaling van de Schuld
ontleent, zoals pandrechten, hypotheekrechten, borgtochten, de
aanvaarding van een hoofdelijke medeaansprakelijkheid, de verstrekking
van garanties, terugkoopverklaringen, niet onttrekkingsverklaringen,
vermogensinstandhoudingsverklaringen, alsmede zekerheden naar
buitenlands recht;
Zekerheid
Een van de Zekerheden.
Als in de AVK de mannelijke vorm wordt gebruikt wordt daaronder mede de vrouwelijke of
onzijdige vorm verstaan.

1.2
1.3

De kop van een artikel in de AVK dient enkel ten behoeve van het leesgemak en bepaalt de
inhoud van dat artikel niet.

2

Toepasselijkheid

2.1

Een Schuldeiser en een Schuldenaar kunnen deze AVK op hun kredietrelatie van toepassing
verklaren.

2.2

Naast de AVK kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn. Bevatten die voorwaarden een
bepaling die strijdig is met de AVK, dan gaat die bepaling voor op de AVK.

2.3

De verbintenissen in de AVK omschreven komen tot stand bij het van toepassing worden van
de AVK.
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3

Identificatie Schuldenaar en zijn vertegenwoordiger(s), communicatie

3.1

De Schuldenaar, zijn erfgenamen en hun vertegenwoordigers moeten de Schuldeiser direct bij
de totstandkoming van de Kredietrelatie en daarna op eerste verzoek van de Schuldeiser de
volgende informatie verschaffen over hemzelf en zijn vertegenwoordigers en van wijzigingen
van die informatie:
a.
b.
-

Particuliere Schuldenaren:
voor- en achternamen, geboortedatum, woonplaats, e-mailadres en burgerservicenummer;
burgerlijke staat en huwelijks- of partnerschapsgoederenregime;
een overlijden van de Schuldenaar;
Zakelijke Schuldenaren:
rechtsvorm, inschrijvingsnummer in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
en/of andere registers, statutaire vestigingsplaats, kantooradres, e-mailadres, BTWnummer, inzicht in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur tot en met de uiteindelijk
belanghebbende – natuurlijk persoon;
- van hun vertegenwoordigers, waaronder hun middellijk en onmiddellijk bestuurders: vooren achternamen, geboortedatum, woonplaats, e-mailadres en burgerservicenummer, de
inhoud van de volmacht van de vertegenwoordiger en van de intrekking daarvan;
c. Alle Schuldenaren:
- van hun onderbewindstelling, onder curatelestelling, surseance van betaling, faillissement,
of van een beslag.
3.2

De Schuldenaar stelt de Schuldeiser in staat de art. 3.1 bedoelde informatie te controleren aan
de hand van een geldig legitimatiebewijs.

3.3

Verklaringen van de Schuldeiser aan de Schuldenaar met betrekking tot de Kredietrelatie
kunnen altijd rechtsgeldig worden gedaan aan de e-mail-, woon- en kantooradressen die de
Schuldenaar heeft opgegeven. Dit geldt zolang de Schuldenaar geen wijzigingen van deze
informatie aan de Schuldeiser heeft doorgegeven. Als berichten door de Schuldeiser per e-mail
worden verzonden dan wordt de Schuldenaar geacht deze 12 uur na de verzending daarvan te
hebben ontvangen.

3.4

Als de Schuldeiser er mee bekend wordt dat het juiste adres van de Schuldenaar door toedoen
of nalaten van de Schuldenaar niet (meer) bij de Schuldeiser bekend is, mag hij op kosten van
de Schuldenaar (laten) onderzoeken wat het juiste adres is. Voor die situatie kiest de
Schuldenaar bij de totstandkoming van de Kredietrelatie ook woonplaats op het adres van de
Schuldeiser.

3.5

Verklaringen aan of door vertegenwoordigers van de Schuldenaar binden de Schuldenaar. Als
meerdere Schuldenaren of vertegenwoordigers bij een Kredietrelatie zijn betrokken, geldt een
verklaring aan een van de Schuldenaren of vertegenwoordigers als een verklaring aan alle
Schuldenaren, tenzij de Schuldeiser uitdrukkelijk iets anders aangeeft in die verklaring.

3.6

De communicatie tussen Schuldeiser en Schuldenaar geschiedt in de Nederlandse taal. De
Schuldeiser is steeds gerechtigd mededelingen van Schuldenaar of zijn vertegenwoordigers die
niet in de Nederlandse taal zijn gesteld op kosten van de Schuldenaar te vertalen.

4

Hoofdelijkheid

4.1

Als bij een Kredietrelatie meerdere Schuldenaren zijn betrokken, al dan niet verbonden in een
samenwerkingsverband, zijn alle Schuldenaren tegenover de Schuldeiser hoofdelijk verbonden
als bedoeld in art. 6:7 lid 1 BW voor alle vorderingen die de Schuldeiser uit hoofde van de
Kredietrelatie op de Schuldenaren heeft of zal verkrijgen.

4.2

De huidige en toekomstige regresvorderingen van een Schuldenaar op de overige Schuldenaren
zijn achtergesteld op de huidige en toekomstige vorderingen van de Schuldeiser uit hoofde van
de Kredietrelatie op die overige Schuldenaren en zijn niet tussen hoofdelijke Schuldenaren
verrekenbaar.
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4.3

Een betaling door een hoofdelijke Schuldenaar leidt niet tot een subrogatie van die Schuldenaar
in de rechten die de Schuldeiser heeft.

4.4

Een gehele of gedeeltelijke afstand door de Schuldeiser van een vordering op een Garant of een
hoofdelijk Schuldenaar, een ontslag uit de hoofdelijkheid van een Garant of een hoofdelijke
Schuldenaar, of een aanbod aan een Garant of een hoofdelijk Schuldenaar dat op het
voorgaande betrekking heeft betreft alleen die Garant of hoofdelijke Schuldenaar en niet de
eventuele andere hoofdelijke medeschuldenaren of Garanten.

5

Betalingen en de toerekening daarvan

5.1

Alle door de Schuldenaar op grond van de Kredietrelatie verschuldigde bedragen moeten
worden overgemaakt op de door de Schuldeiser aangewezen bankrekening. Deze bankrekening
moet op de vervaldag zijn gecrediteerd met het verschuldigde bedrag en de Schuldeiser moet
op de vervaldag de volledige en vrije beschikking hebben over het bedrag.

5.2

Als de vervaldatum van een op grond van de Kredietrelatie verschuldigd bedrag valt op een
andere dag dan een Werkdag, moet de door de Schuldeiser aangewezen bankrekening op de
eerstvolgende Werkdag na de vervaldatum zijn gecrediteerd met het verschuldigde bedrag en
moet de Schuldeiser op dat moment de volledige en vrije beschikking hebben over het bedrag.

5.3

De Schuldeiser is altijd bevoegd een ander rekeningnummer aan te wijzen.

5.4

Betalingen dienen plaats te vinden zonder enige korting en zonder kosten voor Schuldeiser. De
Schuldenaar is niet bevoegd om zijn betalingsverplichtingen op grond van de Kredietrelatie op
te schorten of aan de Schuldeiser verschuldigde bedragen te verrekenen.

5.5

De betalingen door de Schuldenaar strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens van eventueel verschuldigde boetes, dan eventueel verschuldigde provisies, dan de
verschenen rente en tenslotte in mindering van het niet afgeloste deel van de Schuld en de
lopende rente.

6

Wijzigingen in de bedrijfsvoering, de financiering en informatieverplichtingen

6.1

De Schuldenaar mag zijn bedrijfsvoering en de financiering daarvan niet wijzigen zonder
schriftelijke toestemming van de Schuldeiser als die wijziging van invloed kan zijn op de
terugbetaling van de Schuld aan de Schuldeiser. Van de volgende gebeurtenissen wordt
verondersteld dat deze van invloed zijn als voormeld:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
6.2

een wijziging van partners, aandeelhouders of van het bestuur van de Schuldeiser;
een wijziging van statuten, samenwerkingsovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst,
maatschaps- of VOF contract met betrekking tot de Schuldeiser;
de gehele of gedeeltelijke overname van een andere rechtspersoon of andere
onderneming;
de inkoop van eigen aandelen, de terugbetaling op aandelen, een uitbetaling van reserves
en het ontslag van een aandeelhouder van zijn volstortingsverplichting;
het verstrekken van Zekerheden aan derden, het aanvaarden van aansprakelijkheid voor
derden, het overdragen van activa en het aantrekken van een financiering van derden,
tenzij deze handelingen behoren tot de normale bedrijfsuitoefening van de Schuldenaar;
handelingen met betrekking tot de (overige) in art. 15.1 AVK bedoelde gebeurtenissen.

De Schuldenaar verstrekt de Schuldeiser in de vorm en op de manier zoals bepaald door de
Schuldeiser:
a.
b.
c.

een kopie van zijn (geconsolideerde) balans en winst- en verliesrekening binnen zes
maanden na afloop van ieder boekjaar;
inzage in zijn administratie binnen vijf Werkdagen nadat Schuldeiser daarom heeft
verzocht;
overige informatie waarom de Schuldeiser verzoekt en die van belang kan zijn voor de
beoordeling van het kredietrisico, de kredietwaardigheid of de waarde van de Zekerheden,
zoals WOZ waardes, taxatierapporten, begrotingen, bezettingsoverzichten, tussentijdse
4
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cijfers en liquiditeitsprognoses, binnen vijf Werkdagen nadat Schuldeiser daarom heeft
verzocht.
6.3

De Schuldenaar is gehouden de Schuldeiser direct schriftelijk te informeren:
a.
b.
c.

over de wijziging van een boekjaar;
over een wijziging van de grondslagen van de financiële verslaglegging, met opgave van de
reden en de gevolgen daarvan;
over belangrijke wijzigingen in zijn bedrijf of beroep.

6.4

De Schuldenaar garandeert dat de aan de Schuldeiser verstrekte informatie juist en volledig is
en overeenkomstig daarvoor algemeen gangbare Nederlandse maatstaven.

6.5

De Schuldeiser mag de in deze voorwaarden genoemde informatie (doen) registreren, bewaren
en verwerken ten behoeve van de Kredietrelatie of de beëindiging daarvan en ter voldoening
aan wettelijke verplichtingen.

6.6

De Schuldeiser mag de in deze voorwaarden genoemde informatie verstrekken aan borgen van
de Schuldenaar, hoofdelijke Schuldenaren en derden die Zekerheden hebben verstrekt ten
behoeve van de Schuldenaar.

6.7

De Schuldeiser mag informatie bij derden (doen) inwinnen betreffende de financiële positie van
de Schuldenaar.

7

Verboden handelingen

7.1

De Schuldenaar mag tijdens de duur van de Kredietrelatie:
a.
b.
c.
d.

geen Zekerheden verstrekken aan derden;
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor anderen;
zijn huidige en toekomstige goederen niet overdragen of verhuren aan derden;
geen financiële verplichtingen aangaan tegenover derden.

7.2

Het bepaalde in art. 7.1 is niet van toepassing als de Schuldeiser voor een dergelijke handeling
schriftelijk toestemming verleent.

7.3

Het bepaalde in art. 7.1 onder c en d is niet van toepassing als de daar bedoelde handelingen
behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden van de onderneming van de Schuldenaar.

7.4

AlsAls de goederen bedoeld in art. 7.1 sub c vorderingen op de Schuldeiser betreffen geldt dat
deze goederen niet overdraagbaar zijn en niet bezwaarbaar met een beperkt recht zijn. Dit art.
7.4 kwalificeert als een onoverdraagbaarheidsbeding als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

8

Recht van enquête
De Schuldeiser heeft de bevoegdheid om een verzoekschrift strekkende tot een onderzoek naar
het beleid en de gang van zaken van de Schuldenaar en tot het bepalen van onmiddellijke
voorzieningen (recht van enquête) in te dienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof
te Amsterdam.

9

Betrokkenheid derden, volmachten

9.1

De Schuldeiser mag bij de uitvoering van de Kredietrelatie derden inschakelen zoals
automatiseringsdiensten,
administratiekantoren,
banken,
registratiediensten
en
incassodiensten. De redelijke kosten hiervan komen voor rekening van de Schuldenaar, mits in
redelijkheid gemaakt.

9.2

Een door een Schuldenaar aan de Schuldeiser verstrekte volmacht mag door de Schuldeiser ook
gebruikt worden om een rechtshandeling namens de Schuldenaar met de Schuldeiser zelf te
verrichten.

9.3

Een door een Schuldenaar aan de Schuldeiser verstrekte volmacht kan de Schuldeiser ook door
een derde laten gebruiken, mits dergelijk gebruik plaatsvindt binnen het kader van de
Kredietrelatie.

5
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10

Bewijskracht en bewaartermijn administratie Schuldeiser

10.1

De administratie van de Schuldeiser levert tussen Schuldeiser en Schuldenaar volledig bewijs
van de Schuld op. Als de Schuldenaar het niet met de administratie eens is rust op hem de
bewijslast van het tegendeel. De Schuldeiser mag tegenbewijs leveren.

10.2

Na afloop van de wettelijke bewaartermijnen mag de Schuldeiser de administratie van de
Kredietrelatie vernietigen.

11

Tarieven, vergoedingen, kosten, belastingen en heffingen

11.1

Naast de in een krediet- of geldleningsovereenkomst tot uitdrukking gebrachte vergoedingen
is de Schuldenaar de volgende bedragen aan de Schuldeiser verschuldigd:
a.
b.
c.

eenmalige en periodieke kosten verbonden aan de vestiging, de registratie, het
onderhoud, de verzekering, het behoud en de handhaving van Zekerheden;
de kosten die de Schuldeiser maakt in verband met geschillen tussen de Schuldenaar en
een of meerdere derden;
alle (overige) kosten die de Schuldeiser maakt in verband met het onderhoud, de wijziging
en de afwikkeling van de Kredietrelatie, zoals, maar daartoe niet beperkt:
registratieheffingen; kosten van aktes; (her)taxatiekosten; advieskosten; incassokosten;
kosten van rapportages; bodemonderzoek; bodemsanering; (her)meting; branding of
andere manier van een aanduiding van teboekstelling en voor beheer en ontruiming van
het onderpand.

11.2

Als de Schuldeiser geen omzetbelasting kan verrekenen, is de Schuldenaar over voormelde
kosten en vergoedingen ook de daarover verschuldigde omzetbelasting verschuldigd.

11.3

Als voor een bepaalde kostensoort een wettelijk maximumtarief geldt, zoals voor
incassokosten, is de Schuldenaar dat wettelijk tarief aan de Schuldeiser verschuldigd.

12

Pandrecht op bepaalde goederen van de Schuldenaar

12.1

De Schuldenaar verpandt aan de Schuldeiser alle huidige en toekomstige vorderingen die hij op
de Schuldeiser heeft. Als de Schuldeiser goederen als roerende zaken, waardepapieren,
muntgeld, bankbiljetten, aandelen, effecten en andere financiële instrumenten van de
Schuldenaar onder zich heeft of verkrijgt, verpandt de Schuldenaar ook deze goederen aan de
Schuldeiser.

12.2

De verpanding bedoeld in dit art. 12 strekt tot zekerheid voor de voldoening van de Schuld en
alle andere schulden die de Schuldenaar aan de Schuldeiser heeft of zal hebben, ongeacht de
manier waarop deze schulden ontstaan.

12.3

De Schuldenaar verleent de Schuldeiser onherroepelijk volmacht (a) de goederen bedoeld in dit
art. 12 AVK namens de Schuldenaar aan de Schuldeiser te verpanden en dit ook steeds bij
herhaling te doen; (b) al datgene te doen dat nuttig of noodzakelijk is in verband met deze
verpanding. De Schuldeiser kan de volmacht ook door een ander laten uitvoeren.

12.4

De in dit art. 12 bedoelde verpandingen en volmacht komen tot stand bij het van toepassing
worden van de AVK.

12.5

De Schuldenaar verklaart bevoegd te zijn de goederen bedoeld in dit art. 12 te verpanden en
verklaart dat het pandrecht eerste in rang is.

12.6

De Schuldeiser is verplicht om de ingevolge dit art. 12 verpande goederen vrij te geven als de
resterende Zekerheden voldoende dekking verschaffen voor de schulden die de Schuldenaar
aan de Schuldeiser heeft of zal hebben.

13

Verrekening

13.1

De Schuldeiser mag de Schuld verrekenen met alle vorderingen die de Schuldenaar op de
Schuldeiser heeft, ook als een vordering niet opeisbaar is, in een andere muntsoort luidt of als

6
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de vordering van de Schuldeiser voorwaardelijk is. Van een dergelijke verrekening wordt de
Schuldenaar ten spoedigste in kennis gesteld.
13.2

Als een vordering niet opeisbaar is, is verrekening enkel mogelijk als sprake is van beslag op een
vordering van de Schuldenaar op de Schuldeiser, als een derde een beperkt recht verkrijgt op
een dergelijke vordering, als een dergelijke vordering door de Schuldenaar aan een derde wordt
overgedragen en ingeval een voorziening als bedoeld in art. 2 onderdeel a) van de Verordening
(EG) Nr. 1346/2000 d.d. 29 mei 2000 (Insolventieverordening) op de Schuldenaar van
toepassing wordt verklaard.

13.3

Het in art. 13.2 bepaalde laat de voortdurende bevoegdheid van de Schuldeiser tot verrekening
van vorderingen die luiden in verschillende muntsoorten tegen de wisselkoers van de dag van
verrekening.

14

Verplichting Zekerheden te verschaffen

14.1

Als de Schuldeiser de Schuldenaar daarom verzoekt moet de Schuldenaar direct (aanvullende)
Zekerheden geven.

14.2

Voor de Zekerheden die de Schuldenaar de Schuldeiser moet geven geldt dat:
a.
b.

c.
d.

e.

deze strekken tot zekerheid voor de voldoening van de Schuld die de Schuldenaar aan de
Schuldeiser heeft of zal hebben, ongeacht de oorsprong daarvan;
deze op ieder moment redelijkerwijs voldoende moet zijn voor de voldoening van de
Schuld die de Schuldenaar heeft of zal hebben waarbij rekening wordt gehouden met het
risicoprofiel, het kredietrisico, de dekkingswaarde van overige Zekerheden, een eventueel
gewijzigde beoordeling van zulke factoren, en alle andere factoren of omstandigheden
waarvan de Schuldeiser aannemelijk kan maken dat deze voor hem van belang zijn;
aan de Schuldeiser de Zekerheden toekomen die deze wenst;
de door de Schuldeiser gewenste Zekerheid kan bestaan uit de verplichting van de
Schuldenaar om in te stemmen met (en mee te werken aan):
een wederzijdse zekerhedenregeling samen met een andere schuldeiser van de
Schuldenaar en daarbij te aanvaarden deze andere schuldeiser zich tot borg of
garant stelt voor de Schuldenaar en dat deze andere schuldeiser Zekerheden van
de Schuldenaar verkrijgt en verhaal kan nemen op die Zekerheden;
een wederzijdse zekerhedenregeling samen met een andere schuldeiser van de
Schuldenaar en daarbij te aanvaarden de Schuldeiser zich tot borg of garant stelt
voor een andere schuldeiser van de Schuldenaar en dat de Schuldeiser
Zekerheden van de Schuldenaar verkrijgt en verhaal kan nemen op die
Zekerheden;
De Schuldenaar is altijd verplicht om te voldoen aan een verzoek van de Schuldeiser andere
Zekerheden te verstreken dan de bestaande Zekerheden.

14.3

Als een derde (een deel van) de activiteiten van de Schuldeiser voortzet, waarbij de
Kredietrelatie tussen de Schuldeiser en de Schuldenaar overgaat in een Kredietrelatie tussen
die derde en de Schuldenaar geldt: (a) dat die derde gebruik kan maken van de aan de
Schuldeiser verstrekte Zekerheden en (b) dat deze Zekerheden zullen strekken tot zekerheid
voor schulden die de Schuldenaar in de toekomst aan die derde heeft.

14.4

De Schuldeiser is altijd bevoegd om de aan hem verleende pand- of hypotheekrechten geheel
of gedeeltelijk door opzegging te beëindigen, ook zodanig dat bijvoorbeeld een pand- of
hypotheekrecht wel blijft bestaan, maar voortaan niet meer tot zekerheid van vorderingen
waarvoor dit recht aanvankelijk is gevestigd.

14.5

Als de Schuldeiser nieuwe Zekerheden krijgt blijven de reeds verstrekte Zekerheden bestaan.

14.6

Als de Schuldeiser voorafgaande aan het van toepassing worden van deze AVK Zekerheden,
rechten op Zekerheden en bevoegdheden om te verrekenen heeft, dan blijven deze gelden
naast de Zekerheden, rechten op Zekerheden en verrekenbevoegdheden die de Schuldeiser
volgens deze AVK heeft.
7
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14.7

0p de door de Schuldenaar verstrekte en te verstrekken Zekerheden in de vorm van een of
meerdere pandrechten zijn de AVV mede van toepassing. Bij strijd tussen de AVK en de AVV
prevaleren de AVV.

15

Onmiddellijke opeisbaarheid

15.1

De Schuld is geheel opeisbaar, zonder dat een betalingsherinnering, ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst nodig is, met het recht van de Schuldeiser om alle maatregelen te
nemen ten laste van de Schuldenaar welke zij nodig vindt tot behoud van haar rechten en/of
verhaal van haar vorderingen, als:
a.

b.

c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.

j.

de Schuldenaar een verplichting op grond van de Kredietrelatie en deze AVK tegenover de
Schuldeiser niet tijdig of niet volledig nakomt (zoals maar niet beperkt tot de verplichting
tot aflossing, tot betaling van rente, kosten, boetes en provisies);
de Schuldenaar in staat van faillissement, schuldsanering of (voorlopige) surséance van
betaling wordt verklaard of wordt verzocht om in staat van faillissement, schuldsanering
of (voorlopige) surséance van betaling te verklaren en als de Schuldenaar buiten
faillissement aan alle of een deel van de crediteuren een aanbieding tot een
buitengerechtelijk schuldeisersakkoord doet;
binnen een Kredietrelatie voor een bepaald doel geoormerkte gelden worden gebruikt
voor een ander doel;
de Schuldenaar niet meer vrij over al zijn goederen kan beschikken door conservatoir of
executoriaal beslag op alle of een belangrijk gedeelte van haar goederen;
een belangrijk deel van de goederen van de Schuldenaar wordt overgedragen, bezwaard,
onteigend, beschadigd of als de Schuldenaar het vrije beheer over een belangrijk deel van
de goederen verliest;
de Schuldenaar overeenkomstig het bepaalde in art. 2:314 BW een juridische fusie
aankondigt of overeenkomstig het bepaalde in art. 2:334h van het Burgerlijk Wetboek een
juridische (af)splitsing aankondigt waarvan benadeling van Schuldeiser het gevolg kan zijn
en die niet haar instemming heeft;
sprake is van verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding, liquidatie of feitelijke liquidatie
van de Schuldenaar of als de Schuldenaar haar statutaire doel heeft opgegeven en/of haar
onderneming heeft beëindigd of blijk geeft van het voornemen haar doel op te geven, of
haar onderneming te beëindigen of als de onderneming van de Schuldenaar geheel of
gedeeltelijk onder beheer wordt geplaatst of wordt genationaliseerd;
een wijziging in de statuten van een Schuldenaar wordt aangebracht, waarvan benadeling
van Schuldeiser het gevolg kan zijn en die niet haar instemming heeft;
door fusie, overname of (af)splitsing sprake is van een indirecte of directe wijziging van
zeggenschap in de Schuldenaar in de zin van de SER-Fusiegedragsregels 2015 (ongeacht of
deze van toepassing zijn) waarvan benadeling van Schuldeiser het gevolg kan zijn en die
niet haar instemming heeft;
sprake is van een ingrijpende gebeurtenis waarvan benadeling van Schuldeiser het gevolg
kan zijn, waaronder begrepen de schorsing in de uitoefening van het beroep, ambt of
functie van een Schuldenaar, de ontzetting uit het beroep, ambt of functie van een
Schuldenaar, het ontslag van een Schuldenaar, het ontbinden van een gemeenschap van
goederen waarin een Schuldenaar is gehuwd, het wijzigen van het
huwelijksgoederenregime van een Schuldenaar, het handelen in strijd met wettelijke
voorschriften door een Schuldenaar, de strafrechtelijke vervolging van een Schuldenaar,
de verhuizing naar of de vestiging in het buitenland door een Schuldenaar, het vervallen
van de mogelijkheid gebruik te maken van een vergunning of inschrijving door een
Schuldenaar, de ontbinding van een samenwerkingsverband waarbij een Schuldenaar is
betrokken of het nemen van een daartoe strekkend besluit, het niet, niet tijdig of het
onjuist informatie verstrekken door een Schuldenaar aan de Schuldeiser en het gelasten
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van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij een Schuldenaar door de
Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam;
k. een door de Schuldenaar voor de Schuld gestelde Zekerheid nietig, vernietigbaar, niet van
de verzochte rang is of tenietgaat;
l.
een van de in art. 15.1 sub a t/m k AVK genoemde situaties zich voordoet bij een derde die
tegenover de Schuldeiser ook aansprakelijk is, of zekerheid heeft verstrekt of dient te
verstrekken voor de Schuld;
m. een van de in art. 15.1 sub a t/m l AVK genoemde situaties zich voordoet bij een derde die
met een Schuldenaar in een groep als bedoeld in art. 2:24b BW is verbonden
15.2

Zodra één of meer van de in art. 15.1 AVK vermelde gebeurtenissen zich voordoet moet de
Schuldenaar de Schuldeiser daar direct schriftelijk over informeren.

15.3

Tijdens de afwikkeling van een Kredietrelatie en de beëindigde overeenkomsten blijven alle
toepasselijke voorwaarden van kracht.

15.4

Het nalaten door de Schuldeiser zijn rechten uit te oefenen impliceert geen afstand van het
recht dat alsnog te doen.

16

Opzegging van de Kredietrelatie

16.1

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen kunnen zowel de Schuldeiser als de
Schuldenaar de Kredietrelatie geheel dan wel gedeeltelijk opzeggen, zonder dat sprake is van
verzuim.

16.2

Bij een opzegging dient de redelijkheid en de billijkheid in acht te worden genomen. Deze
redelijkheid en billijkheid kan gevolgen hebben voor de door een partij bij de Kredietrelatie in
acht te nemen opzegtermijn.

16.3

Een opzegging leidt tot beëindiging van de opgezegde overeenkomst op het in de opzegging
aangegeven tijdstip en verplicht de Schuldenaar tot algehele aflossing van de Schuld.

16.4

Als de Schuldenaar tot opzegging overgaat kan de opgezegde overeenkomst inhouden dat de
Schuldenaar aan de Schuldeiser een boeterente is verschuldigd.

16.5

Tijdens de afwikkeling van de Kredietrelatie en de beëindigde overeenkomsten blijven alle
toepasselijke voorwaarden van kracht.

17

Wijziging van de Kredietrelatie

17.1

De Schuldeiser kan aanpassingen in de Kredietrelatie verlangen als sprake is van een of meer
van de volgende feiten of omstandigheden, al dan niet voortvloeiend uit nieuwe wet- of
regelgeving of de uitleg daarvan:
a.
b.
c.

er is sprake van een beperking van de mogelijkheid tot volledige betaling van de Schuld;
er is sprake van een beperking van de mogelijkheden de Zekerheden te gelde te maken;
er is sprake van een beperking van de waarde van de Zekerheden.

17.2

De Schuldeiser kan in het daartoe aan de Schuldenaar te richten aanpassingsvoorstel een
periode bepalen waarbinnen de partijen bij de Kredietrelatie schriftelijk overeenstemming
dienen te bereiken. Als binnen deze periode een dergelijke overeenstemming niet wordt
bereikt kan de Schuldeiser de Kredietrelatie overeenkomstig het bepaalde in art. 16 AVK
beëindigen. Bij de beoordeling van de redelijkheid van de in acht te nemen opzegtermijn zal de
in de eerste volzin van de in dit art. 17.2 bedoelde periode mede in acht worden genomen.

18

Contractsoverneming

18.1

De Schuldeiser is bevoegd de Kredietrelatie met de Schuldenaar over te dragen aan een derde.

18.2

De Schuldenaar stemt hiermee in en verleent hieraan bij voorbaat zijn medewerking.
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19

Status, wijzigingen en aanvullingen van de AVK

19.1

Deze AVK zijn opgesteld door KB Legal Solutions B.V., Maliesingel 17, 3581 BD Utrecht en
beogen aan particuliere kredietverschaffers een soortgelijke positie binnen een Kredietrelatie
te verschaffen als banken die doorgaans tegenover hun kredietnemers bedingen. Partijen
kunnen in de kredietdocumentatie afwijken van deze bepalingen en deze voorwaarden slechts
gedeeltelijk op hun Kredietrelatie van toepassing verklaren. Dergelijke afwijkingen dienen
schriftelijk en uitdrukkelijk plaats te vinden.

19.2

Deze AVK kunnen door KB Legal Solutions worden gewijzigd of aangevuld als
rechtsontwikkelingen of marktbehoeften daartoe aanleiding geven.

19.3

De gewijzigde of aangevulde versie van de AVK wordt gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel en vervangt dan de vorige versies van de AVK met ingang van de in de nieuwe
versie genoemde datum. Deze datum zal niet eerder zijn dan een maand na deponering of en
niet eerder dan nadat de Schuldeiser de Schuldenaar schriftelijk heeft geïnformeerd over het
bestaan en de vindplaats van de nieuwe versie van de AVK.

20

Mededelingen

20.1

Alle mededelingen van de Schuldenaar aan de Schuldeiser dienen schriftelijk plaats te vinden.

20.2

De Schuldeiser kan aangeven dat de mededelingen op een andere manier kunnen of moeten
plaatsvinden, bijvoorbeeld via e-mail, via een website of telefonisch.

21

Nietigheid of vernietigbaarheid

21.1

Als een bepaling van deze AVK nietig, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, laat dat
het overigens bepaalde in deze AVK in stand en zullen de Schuldeiser en de Schuldenaar een
vervangende bepaling overeenkomen die wat betreft inhoud en strekking de nietige, nietrechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

22

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1

Op de Kredietrelatie en op alle andere verbintenissen tussen de Schuldeiser en de Schuldenaar
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2

Als een naar Nederlands recht opgerichte Schuldenaar wordt vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde in verband met de uitvoering van de Kredietrelatie, bevestigen en erkennen
Schuldeiser en Schuldenaar dat Nederlands recht van toepassing is op het bestaan en de
omvang van de bevoegdheid van die gevolmachtigde alsmede op de rechtsgevolgen van de
uitoefening of beoogde uitoefening van die bevoegdheid.

22.3

Alle geschillen tussen de Schuldeiser en de Schuldenaar worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Schuldeiser. Heeft de Schuldeiser geen woonof vestigingsplaats in Nederland dan is de bevoegde rechter in het arrondissement MiddenNederland, locatie Utrecht bevoegd om van voormelde geschillen kennis te nemen. De
Schuldeiser is altijd bevoegd een geschil aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechter
in Nederland of in het buitenland.

Gedeponeerd bij het handelsregister op

28 juni 2017

onder nummer

67281273
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