Voorwaarden Credit Europe Flex Krediet
Deze Voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Flex 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 behorend
prospectus Credit Europe Flex Krediet.
ARTIKEL 1. Overboekingen
Overboekingen geschieden altijd ten gunste van de in het aanvraagformulier respectievelijk de in de Overeenkomst opgegeven Tegenrekening
ten name van Kredietnemer. Ten laste van het Credit Europe Flex Krediet
kunnen geen betalingen aan derden worden verricht. Voor reguliere overboekingen worden geen kosten berekend. De Bank kan voor eventuele bijkomende diensten kosten in rekening brengen, zoals voor een spoedoverboeking.
ARTIKEL 2. Minimale Overboeking
Elk in het kader van de Overeenkomst over te boeken bedrag dient ten minste € 250 groot te zijn. De Bank mag overboekingen te weigeren, ook al
is de overeengekomen Kredietlimiet nog niet bereikt, in die gevallen dat
een Maandtermijn niet op de vervaldag door de Bank is ontvangen of indien de beschikbare kredietruimte op het moment van ontvangst van de
overboekingsopdracht minder bedraagt dan € 250,–. In het laatste geval
zal op het maandoverzicht onder ‘voor overboeking beschikbaar’ het woord
‘nihil’ staan afgedrukt.
ARTIKEL 3. Periodieke overzichten
Elke maand zal de Bank aan Kredietnemer een overzicht verstrekken,
waarin onder meer de in de afgelopen periode opgenomen en betaalde
bedragen, de Theoretische looptijd, de dispositieruimte alsmede het per
de eerstvolgende Vervaldag door Kredietnemer te betalen bedrag zijn
vermeld.
ARTIKEL 4. Kredietvergoeding
Kredietnemer betaalt over het opgenomen bedrag een rentevergoeding,
waarvan de samenstelling en hoogte kunnen variëren afhankelijk van de
situatie. Reguliere renten, eventueel te vermeerderen met Vertragingsrente
en/of andere rentevergoedingen vormen indien toepasselijk tezamen de
Kredietvergoeding. Deze vergoeding zal de in de Wet op het consumentenkrediet hoogst toegestane Kredietvergoeding nimmer overtreffen. Iedere
eventuele wijziging van de Kredietvergoeding wordt aan Kredietnemer
meegedeeld door middel van het in artikel 3 genoemde maandoverzicht.
ARTIKEL 5. Berekening Kredietvergoeding
De Kredietvergoeding wordt berekend over het van dag tot dag uitstaande
kredietsaldo en bestaat uit de volgende componenten:
a. Debetrente, zijnde de nominale rentevergoeding die contractueel verschuldigd is bij reguliere afwikkeling van de Overeenkomst;
b. eventuele Vertragingsrente, zijnde de rentevergoeding die verschuldigd
is overeenkomstig art. 8 ingeval de Kredietnemer, na ingebrekestelling,
nalatig is een of meerdere Maandtermijnen op de Vervaldag te voldoen;
c. eventuele overige vergoedingen uit hoofde van andere dienstverlening
die verder gaat dan het ‘puur’ verlenen van krediet.
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ARTIKEL 6. Terugbetalen
De hoogte van de Maandtermijn wordt aan het begin van de looptijd van
het Credit Europe Flex Krediet vastgesteld door de Kredietnemer in overleg met de Bank. De Kredietnemer kan bij het aanvragen van de gewenste lening op het aanvraagformulier aangeven welke betalingsvariant
zijn/haar voorkeur heeft. De mogelijkheden zijn; 2% van de Kredietlimiet
met een minimum van € 50 of 2% over het openstaande kredietsaldo
met een minimum van € 50. Andere percentages zijn bespreekbaar. De
eerste Maandtermijn wordt uiterlijk twee maanden na de dag van de eerste
overboeking automatisch afgeschreven van de door Kredietnemer in de
Overeenkomst opgenomen Tegenrekening. Alle volgende Maandtermijnen
worden steeds automatisch op de 28ste dag van iedere maand of, indien
de banken op die dag zijn gesloten, op de eerstvolgende werkdag dat de
banken zijn geopend, automatisch van de Tegenrekening afgeschreven.
Kredietnemer kan op elk moment zonder extra kosten geheel of gedeelteli-
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jk vervroegd aflossen.
De door de Kredietnemer maandelijkse te betalen Debetrente wordt berekend
door het uitstaande kredietsaldo te vermenigvuldigen met de vereengekomen
nominale rente en de uitkomst van die som weer te vermenigvuldigen met
het feitelijke aantal dagen in de betreffende maand. De uitkomst daarvan
dient dan weer gedeeld te worden door 360.
Nominale maandelijkse rente =
(1 + Effectieve rente op jaarbasis)1/12) – 1
Effectieve rente op jaarbasis =
(Nominale maandelijkse rente + 1)1 2– 1
Wij verwijzen u voor uw vragen over de in de formule gebruikte termen met
nadruk naar de in de prospectus Credit Europe Flex Krediet opgenomen begrippenlijst met definities.
ARTIKEL 7. Time-out
Onverlet het gestelde in artikel 3 van de Overeenkomst kan de Kredietnemer maximaal twee maal per kalenderjaar via een Time-outkaart het
betalen van een Maandtermijn overslaan, mits de Kredietnemer telkens
tenminste zes aaneengesloten Maandtermijnen correct en tijdig heeft
voldaan.
ARTIKEL 8. Betalingsachterstand en ingebrekestelling
Bij een betalingsachterstand van een maand zal de Bank Kredietnemer herinneren aan haar verplichtingen. Indien Kredietnemer achterstallig blijft,
behoudt de Bank zich het recht voor om Kredietnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Indien Kredietnemer niet binnen de in deze ingebrekestelling genoemde termijn aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft de
Bank het recht om Kredietnemer over de achterstallige Maandtermijn(en),
naast de overeengekomen Debetrente, een Vertragingsrente in rekening te
brengen tot het moment van betaling. Deze Vertragingsrente is gebaseerd
op en nooit hoger dan de overeengekomen nominale rente en wordt op
dagbasis berekend.
ARTIKEL 9. Opzeggen
Zowel de Bank als Kredietnemer zijn te allen tijde bevoegd de Overeenkomst op te zeggen. De Overeenkomst kan worden beëindigd als daartoe
een schriftelijke en rechtsgeldig ondertekende opdracht aan de Bank is
verstrekt. De Kredietnemer zal alsdan het opgenomen bedrag betalen op
de in de Overeenkomst overeengekomen wijze, met dien verstande dat
het in artikel 5 en 8 bepaalde ten aanzien van het opgenomen bedrag van
kracht blijft.
ARTIKEL 10. Wijzigen Kredietlimiet
De Bank kan de Kredietlimiet te allen tijde, al of niet op verzoek van Kredietnemer, wijzigen. Desgewenst zal de Bank de reden tot wijziging aan
Kredietnemer mededelen.
ARTIKEL 11. Wijzigen betalingsregeling
Onverlet het gestelde in artikel 6 zal de Bank bevoegd zijn zonder overleg of goedkeuring van de Kredietnemer de betalingsregeling als volgt
wijzigen. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd door de (jongste der)
Kredietnemer(s) wordt de Kredietlimiet jaarlijks met 20% verlaagd en in
een periode van vijf jaar volledig afgelost. Om dit te bereiken zullen de
Maandtermijnen dan worden vastgesteld op 2% van de Kredietlimiet.
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ARTIKEL 12. 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,
de Bank het op grond van de Overeenkomst opgenomen bedrag vermeerderd met de Kredietvergoeding en alle overige kosten, terstond in zijn geheel kan opeisen, voor wat betreft het gestelde onder b met inachtneming
van het in artikel 13 bepaalde.
ARTIKEL 13. 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 één
kalendermaand na het overlijden een uittreksel uit het door de Burgerlijk
Stand aangehouden register worden verstrekt.
ARTIKEL 14. 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 15. 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 B genoemde Kredietnemer een schriftelijke instructie heeft ontvangen
waarbij een ander correspondentieadres wordt aangewezen.
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ARTIKEL 16. Correspondentie
Bij betalingen en/of correspondentie dient altijd het nummer van de Overeenkomst te worden vermeld.
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ARTIKEL 17. Bureau Krediet Registratie
Iedere kredietaanvraag zal worden getoetst bij de Stichting Bureau
Kredietregistratie (BKR) te Tiel. Na acceptatie meldt de Bank iedere
overeenkomst bij het BKR te Tiel. Het BKR verwerkt de gegevens in het
Centraal Krediet Informatiesysteem om problematische schuldsituaties
te voorkomen en om overcreditering van betrokkenen en krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen te voorkomen en te beperken
Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen,
hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. Naast het
aanmelden van de Overeenkomst heeft de Bank verder de verplichting op
zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichting uit hoofde van deze Overeenkomst van meer dan zestig dagen te
melden bij het BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag en een aanvraag voor een nieuw mobiel
telefoonabonnement. Een uitgebreide folder met informatie over het BKR
kunt u aanvragen via 0900 - 25 78 435 (€ 0,15 p/min).
ARTIKEL 18. 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.
ARTIKEL 19. 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.
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 20. Algemene Bankvoorwaarden
Voor zover daarvan in de onderhavige Voorwaarden Credit Europe Flex Krediet
niet is afgeweken, zijn tevens de bijzondere Voorwaarden Credit Europe Direct Bankieren en de Algemene Bankvoorwaarden van de Bank van toepassing. De tekst hiervan is door de Nederlandse Vereniging van Banken op 22
december 1995 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank
te Amsterdam.

