Voorwaarden Credit Europe Vast Krediet
Deze voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Vast Krediet Overeenkomst van kredietverlening (hierna genoemd de ‘Overeenkomst’) en
zijn hierop integraal van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk anders in deze
voorwaarden aangegeven, hebben de in deze voorwaarden met hoofdletter geschreven termen en begrippen de betekenis die overeenstemt met de
in de begrippenlijst opgenomen definities in het bij dit product behorende
prospectus Credit Europe Vast Krediet.
ARTIKEL 1. Terugbetaling
Indien de datum van ingang van het krediet voor de 15e dag van de maand
ligt vindt de eerste incassering plaats op de 28e dag van diezelfde maand.
Indien de datum van ingang van het krediet na de 15e dag van de maand
ligt vindt de eerste incassering plaats op de 28e van de eerstvolgende
maand. De datum van incassering in de maanden volgend op de maand
van eerste betaling geschiedt in beginsel op dezelfde dag. Indien de
Banken op laatstgenoemde dag gesloten zijn, vindt incassering plaats op
de eerstvolgende werkdag.
ARTIKEL 2. Vervroegde Aflossing
Kredietnemer is steeds bevoegd tot vooruitbetaling van één of meer eerstvolgende termijnen, hierna te noemen: gedeeltelijk vervroegde Aflossing.
Tevens is Kredietnemer te allen tijde bevoegd de restantschuld vervroegd
af te lossen, hierna te noemen: algehele vervroegde Aflossing.
a. Bij algehele vervroegde Aflossing is Kredietnemer het resterende uitstaande saldo op de rekening verschuldigd, vermeerderd met een vergoeding uitgedrukt in een percentage over de hoofdsom van de over
eengekomen kredietsom. Deze vergoeding bedraagt:
i. 5% over de hoofdsom van de overeengekomen kredietsom,
indien ten tijde van de Aflossing maximaal één vijfde
gedeelte van de overeengekomen looptijd is verstreken;
ii. 3% over de hoofdsom van de overeengekomen kredietsom,
indien ten tijde van de Aflossing meer dan één vijfde
gedeelte, maar maximaal twee vijfde gedeelte van de looptijd
is verstreken;
iii. 2% over de hoofdsom van de overeengekomen kredietsom,
indien ten tijde van Aflossing meer dan twee vijfde gedeelte,
maar maximaal drie vijfde gedeelte van de overeengekomen
looptijd is verstreken.
iv. Indien meer dan drie vijfde gedeelte van de overeengekomen
looptijd is verstreken worden bij vervroegde Aflossing geen
kosten in rekening gebracht.
b. Bij gedeeltelijk vervroegde Aflossing is een vergoeding naar evenredigheid conform het bepaalde sub a. van dit artikel verschuldigd. De
evenredigheid wordt berekend op basis van de verhouding tussen het
vervroegd afgelost bedrag en het uitstaand saldo op het tijdstip van
vervroegde Aflossing. Deze vergoeding wordt Kredietnemer na betaling
van het laatste termijnbedrag in rekening gebracht.

versie 01.03.2007

ARTIKEL 3. Kwijtschelding bij overlijden
Indien de in de Overeenkomst onder A vermelde Kredietnemer overlijdt
tijdens de looptijd van de Overeenkomst en
a. dat overlijden plaatsvindt vóór het bereiken van de 66-jarige leeftijd,
b. tot de sterfdag alle verplichtingen uit de Overeenkomst op correcte
wijze door Kredietnemer werden nagekomen, en
c. Kredietnemer (A) ten tijde van het ondertekenen van de Overeenkomst
een goede gezondheid genoot, vervalt de verplichting tot betaling van
de uit hoofde van de Overeenkomst alsdan bestaande schuld aan de
Bank, voor zover deze schuld althans een bedrag van € 12.500 niet te
boven gaat. Bedraagt voormelde schuld meer dan € 12.500 dan blijft
de verplichting tot betaling van het meerdere bestaan en is dat meerdere alsdan terstond opeisbaar. Aan de onder c. vermelde voorwaarde
wordt geacht niet te zijn voldaan behoudens tegenbewijs – indien het
overlijden plaatsvindt binnen zes maanden na ondertekening van de
Overeenkomst. Indien door een sterfgeval recht zal ontstaan op kwijtschelding van vorderingen uit meerdere Overeenkomsten, zal daarop
kwijtschelding plaatsvinden tot het maximum en volgens de voorwaarden van de betreffende Overeenkomsten, echter met dien verstande dat het totaal van de aldus berekende kwijt te schelden bedragen
nooit meer zal zijn dan € 12.500. Eventueel vooruitbetaalde termijnen
worden niet gerestitueerd. Ten blijken van het overlijden moet binnen
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één kalendermaand na het overlijden een uittreksel uit het door de
Burgerlijk Stand aangehouden register worden verstrekt.
ARTIKEL 4. Opeisbaarheid
Kredietnemer en de Bank komen voorts nadrukkelijk overeen, dat, indien:
a. Kredietnemer gedurende tenminste twee maanden achterstallig is in de
betaling van een vervallen termijnbedrag en na in gebreke te zijn
gesteld nalatig blijft in nakoming van zijn verplichtingen;
b. Kredietnemer overlijdt en er voorts gegronde redenen bestaan om aan
te nemen dat diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet
zullen worden nagekomen;
c. Kredietnemer Nederland metterwoon heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Kredietnemer binnen enkele maanden
Nederland metterwoon zal verlaten;
d. Kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren;
e. Kredietnemer aan de Bank, met het oog op het aangaan van de Overeenkomst, bewust onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt
van dien aard, dat de Bank de Overeenkomst niet of niet onder dezelfde
voorwaarden zou hebben aangegaan indien haar de juiste stand van
zaken bekend zou zijn geweest, al het ter zake van de Overeenkomst
door Kredietnemer aan de Bank verschuldigde terstond en in zijn geheel
opeisbaar is, voor wat betreft het gestelde onder
b. met inachtneming van het in artikel 3. bepaalde. Voor de bepaling van
het verschuldigde bedrag wordt vervroegde opeising gelijkgesteld aan
vervroegde Aflossing en is het in artikel 2. bepaalde van Overeenkomstige toepassing. Tevens is het bepaalde in artikel 5. van toepassing.
ARTIKEL 5. Vertragingsrente
Indien op de overeengekomen Vervaldagen één of meer termijnen niet of
niet geheel zijn ontvangen en Kredietnemer na in gebreke te zijn gesteld
niet binnen de in deze ingebrekestelling gestelde termijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal de Bank een Vertragingsrente in rekening
brengen. Deze Vertragingsrente wordt in dagen nauwkeurig berekend
waarbij wordt uitgegaan van de Effectieve rente op jaarbasis zoals die in
de Overeenkomst in artikel 2. is genoemd.
ARTIKEL 6. Kredietvergoeding
De Kredietnemer betaalt over de kredietsom een rentevergoeding waarvan bij het aangaan van de krediettransactie is overeengekomen dat het
Kredietvergoedingspercentage per betalingstermijn gedurende de looptijd
gelijk blijft. Reguliere renten en/of andere rentevergoedingen vormen indien toepasselijk tezamen de Kredietvergoeding. Deze vergoeding zal de
in de Wet op het consumentkrediet hoogst toegestane Kredietvergoeding
nimmer overtreffen.
ARTIKEL 7. Persoonsregistratie
Kredietnemer verklaart door ondertekening van de Overeenkomst bekend
te zijn met het feit dat de door hem aan de Bank verstrekte gegevens in
een geautomatiseerde persoonsregistratie zijn opgeslagen. Informatie verkregen en geregistreerd in het kader van uw kredietaanvraag wordt door
de Bank gebuikt voor de uitoefening van het Bankbedrijf in de breedste
zijn des woords, alsmede in voorkomende gevallen in het kader van juridische en strafrechtelijke onderzoeken. Indien de klant geen prijs stelt
op het vrijblijvend ontvangen van aanbiedingen of anderzijds vormen van
reclame door de Bank, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken
bij de Bank
ARTIKEL 8. Adreswijziging
Kredietnemer zal adresveranderingen terstond schriftelijk aan de Bank
mededelen. Als correspondentieadres geldt het op de Overeenkomst sub
A vermelde adres, totdat de Bank van de op de Overeenkomst sub A en/
of sub B genoemde Kredietnemer een schriftelijke en door beide Kredietnemers ondertekende instructie heeft ontvangen waarbij een ander
correspondentieadres wordt aangewezen.
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ARTIKEL 9. Correspondentie
Bij betalingen en/of correspondentie dient altijd het contractnummer van
de Overeenkomst te worden vermeld.
ARTIKEL 10. Bureau Krediet Registratie (BKR)
Credit Europe Bank N.V. is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel, alwaar alle kredietaanvragen worden getoetst. De toetsing heeft betrekking op bestaande en reeds afgeloste leningen alsmede
het Aflossingsgedrag. Gegevens van het verleende krediet worden bij het
totstandkomen van de Overeenkomst geregistreerd bij de BKR evenals
mogelijke onregelmatigheden in het betalingsverloop.
ARTIKEL 11. Jurisdictie en forum
Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele
geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Rechtbank
te Amsterdam.
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ARTIKEL 12. Overeenkomst op afstand
De Kredietnemer kan de Overeenkomst die op afstand is gesloten zonder
een boete verschuldigd te zijn en zonder opgave van redenen ontbinden
gedurende veertien kalenderdagen met ingang van de dag waarop die
Overeenkomst tot stand is gekomen.
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Indien de Kredietnemer gebruik wenst te maken van dit recht, dient hij
de Bank hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Dit schrijven dient door
Kredietnemer rechtsgeldig te zijn ondertekend en uiterlijk op de dag van
het verstrijken van de vastgestelde termijn per aangetekende post aan de
Bank te zijn verzonden.
De Kredietnemer geeft de Bank onverwijld, en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat hij de kennisgeving van de ontbinding heeft verzonden,
alle geldbedragen terug die hij van de Bank heeft ontvangen.
Indien de Kredietnemer gebruik maakt van het onderhavige recht, zal de
Bank Debetrente rekenen voor de door Kredietnemer opgenomen geldbedragen. Deze Debetrente wordt berekend op basis van de Effectieve rente
op jaarbasis en dient expliciet niet te worden opgevat als boete.
ARTIKEL 13. Algemene Bankvoorwaarden
Voor zover daarvan in de onderhavige Algemene Voorwaarden Credit Europe Vast Krediet niet is afgeweken, zijn tevens de Algemene Bankvoorwaarden van de Credit Europe Bank, waarvan de tekst door de Vereniging
van Banken is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam van toepassing op de relatie tussen de Credit Europe Bank en
Kredietnemer.

