ALGEMENE VOORWAARDEN PERSOONLIJKE LENING
De kredietnemer
1. Indien een krediet wordt verstrekt aan meer dan
één kredietnemer, zijn alle contractanten
hoofdelijke en ondeelbare schuldenaren voor alle in
de kredietovereenkomst en de algemene voorwaarden omschreven verplichtingen. De kredietnemers
doen afstand van elk beroep op de artikelen 6:9 lid
2 en 6:11 BW. Subrogatie ex art. 6:12 BW werkt
niet ten nadele van de rechten van de kredietgever.
2. De kredietnemer stelt de bank terstond schriftelijk
op de hoogte van wijzigingen in zijn persoonlijkeen/of financiële omstandigheden.
De aflossingen
3. a. De aflossingen dienen te geschieden door middel
van overschrijving op rekening 62.19.54.993 van
de ABN Amro, t.n.v. Stadsbank te Apeldoorn.
b. Indien een volmacht is verleend, worden de op
deze wijze geïnde bedragen als aflossingen op het
krediet beschouwd.
De kredietvergoedingen
4. Indien de aflossing van het krediet niet
overeenkomstig het aflossingsschema plaatsvindt,
is de kredietnemer een vertragingsvergoeding
verschuldigd gelijk aan het voor het krediet
geldende effectief kredietvergoedingspercentage op
jaarbasis.
Vervroegde opeisbaarheid
5. De bank is bevoegd het krediet vervroegd op te
eisen indien:
a. De kredietnemer, die gedurende tenminste
twee maanden achterstallig is in de betaling
van een vervallen termijnbedrag, na in gebreke
te zijn gesteld nalatig blijft in de nakoming van
zijn verplichtingen;
b. de kredietnemer Nederland metterwoon
verlaten heeft, dan wel redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat de kredietnemer
binnen enkele maanden Nederland metterwoon
zal verlaten;
c. de kredietnemer overleden is en de bank
gegronde redenen heeft om aan te nemen dat
diens verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet zullen worden nagekomen;
d. de kredietnemer in staat van faillissement is
komen te verkeren of ten aanzien van de
kredietnemer de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen van toepassing is
verklaard;
e. de kredietnemer de tot zekerheid verbonden
zaak heeft verduisterd;
f. de kredietnemer aan de bank, met het oog op
het aangaan van de overeenkomst, bewust
onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien
aard, dat de bank de overeenkomst niet of niet
onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien hem de juiste stand van zaken
bekend zou zijn geweest.
Te bedingen zekerheden
6. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de
verplichtingen uit de kredietovereenkomst is de
bank bevoegd van de kredietnemer die zakelijke en
persoonlijke zekerheden te bedingen, zoals
bijvoorbeeld pandrecht en borgtocht, die de wet
haar toekent.

Kwijtschelding bij overlijden
7.

Indien de eerste kredietnemer overlijdt, wordt het
nog niet afgeloste deel van het krediet tot een
bedrag van maximaal € 5.000,- kwijtgescholden.
8. Hiertoe dient binnen zes maanden na het overlijden
van de eerste kredietnemer een verzoek gedaan te
worden door de belanghebbenden, waarbij zij een
uittreksel uit het overlijdensregister van de
burgerlijke stand dienen te overleggen.
9. De in het voorgaande artikel bedoelde
kwijtschelding geldt niet:
a. indien en voorzover deze betrekking heeft op
betalingen van achterstallige termijnen en de
daaruit voortvloeiende bijkomende kosten;
b. indien het overlijden het rechtstreeks gevolg is
van oorlogsgeweld, binnenlandse onlusten,
natuurrampen of epidemische ziekten;
c. indien het overlijden een gevolg is van suïcide,
danwel een poging daartoe en plaatsvindt
binnen zes maanden na het sluiten van de
overeenkomst;
d. indien dit uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen;
e. Indien het overlijden een rechtstreeks gevolg is
van een ziekte waaraan kredietnemer reeds
leed ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst; terzake kan het overleggen van
een medische verklaring worden verlangd.
10. Indien op grond van de voorgaande artikelen geen
kwijtschelding wordt verleend, kan de bank
besluiten alsnog kwijtschelding te verlenen.
Overige bepalingen
11. Op verzoek van de kredietnemer wordt een
gespecificeerd overzicht van het uitstaand saldo
verstrekt. Hiervoor wordt € 4,50 in rekening
gebracht.
12. Na de algehele aflossing van het krediet wordt aan
de kredietnemer, op zijn schriftelijk verzoek,
kosteloos een gespecificeerde afrekening verstrekt
en/of de overeenkomst afgegeven.
13. a. De boeken van de bank strekken,
onverminderd de bevoegdheid van de kredietnemer
tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs
van alle door haar aan, of voor rekening van de
kredietnemer gedane betalingen, door of vanwege
deze aan de bank gedane betalingen, alsmede van
het saldo van de schuld.
b. De bank zal ook in rechte ten bewijze van haar
vordering kunnen volstaan met het produceren van
door de Directeur van de bank conform getekende
uittreksels uit haar boeken.
14. De bank is aangesloten bij Bureau Krediet-Registratie (BKR) te Tiel. De bank zal derhalve het krediet
en eventuele achterstanden aanmelden bij BKR.
15. Bij eventuele geschillen omtrent de afwikkeling van
de overeenkomst dient de kredietnemer zich
allereerst te wenden tot de Directeur van de bank.

