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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KREDIETOPENING ‘GESPREID BETALEN’, GEKOPPELD AAN EEN BNP PARIBAS
FORTIS VISA OF MASTERCARD KAART

ARTIKEL 1
1

kredietbedrag toestaan voor een periode van 45 kalenderdagen
tegen de laatst toegepaste debetrentevoet en zonder toepassing van
nalatigheidsinterest, boetes of kosten. Indien de kredietnemer de
toegestane overschrijding niet tijdig en volledig aanzuivert, zal ICS
de betaalfaciliteit opschorten en, ofwel deze overeenkomst
ontbinden overeenkomstig artikel 4.2 hieronder, ofwel deze
overeenkomst vervangen door een overeenkomst met een hoger
kredietbedrag.

ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen
International Card Services NV, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Park Lane, Culliganlaan 2/F, ondernemingsnummer
0870.813.936 (“ICS”) en de kredietnemer. Door de overeenkomst
“Kredietopening ‘Gespreid Betalen’ te ondertekenen, aanvaardt de
kredietnemer deze Algemene Voorwaarden. Deze overeenkomst
komt tot stand door ondertekening van de kredietovereenkomst door
ICS of de door haar aangestelde kredietbemiddelaar, zoals Fortis
Bank nv en de kredietnemer.

2.4

Gespreide terugbetaling

Aan deze kredietopening is een BNP Paribas Fortis Visa of
MasterCard kaart gekoppeld. Deze kaart dient als voornaamste
middel om het krediet op te nemen. Door de overeenkomst
‘Kredietopening’ Gespreid Betalen’ te ondertekenen, aanvaardt de
kredietnemer ook de Algemene Voorwaarden BNP Paribas Fortis
Visa/MasterCard kaarten. Indien er tegenstrijdigheid zou bestaan
tussen deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden
BNP Paribas Fortis Visa/MasterCard kaarten, hebben deze Algemene
Voorwaarden voorrang.

De kredietnemer dient het opgenomen krediet, desgevallend
vermeerderd met de debetrente, af te lossen binnen een termijn van
21 dagen vanaf de datum van het rekeningoverzicht die deze
opgenomen bedragen vermeldt. De kredietnemer mag de hoogte van
zijn aflossingen zelf bepalen, doch deze moeten maandelijks
minimaal 5% bedragen van de som van het opgenomen kapitaal en
de verschuldigd geworden debetintresten zoals vermeld in de
uitgavenstaat, exclusief de jaarbijdrage voor de BNP Paribas Fortis
Visa of MasterCard kaart, zonder dat een maandelijkse aflossing
lager mag zijn dan ofwel 25 EUR, ofwel het verschuldigd saldo
indien dit lager zou zijn dan 25 EUR. De kredietnemer kan steeds het
verschuldigd saldo in één keer terugbetalen. Een terugbetaling is
gebeurd vanaf het moment dat het betrokken bedrag volledig op de
bankrekening van ICS is gecrediteerd.

ARTIKEL 2

ARTIKEL 3

2

2.1

Kaart

DOEL EN VOORWERP VAN DE KREDIETOPENING

3.1

Doel van de kredietopening “Gespreid Betalen”

3.2

Rente

De debetrentevoet wordt vermeld in de overeenkomst
“Kredietopening ‘Gespreid Betalen’” en kan worden gewijzigd mits
de kredietnemer hiervan in de uitgavenstaat voorafgaand aan de
wijziging wordt ingelicht. Indien de kredietnemer de gewijzigde
debetrentevoet niet aanvaardt, kan hij kosteloos deze overeenkomst
opzeggen in toepassing van artikel 4.1 van deze Algemene
Voorwaarden. Behoudens de hieronder vermelde uitzondering, wordt
rente aangerekend op het opgenomen kapitaal. Die rente wordt als
volgt berekend: het opgenomen kapitaal wordt vermenigvuldigd met
[(1 + de debetrentevoet) tot de macht (aantal dagen tussen opname
en betaling/365) - 1]. De debetrente wordt berekend op het
opgenomen kapitaal vanaf de dag die volgt op de transactiedatum
tot en met de dag van betaling van het opgenomen kapitaal. Tijdens
de duur van deze overeenkomst zal elke betaling eerst toegerekend
worden op de nalatigheidintresten en kosten van ingebrekestelling,
dan op de kaartbijdrage, vervolgens op de debetrente, en tenslotte
op het kapitaal. Er zal geen rente aangerekend worden op de
opgenomen bedragen die volledig betaald worden binnen een
termijn van 21 dagen vanaf de datum van de uitgavenstaat die deze
opgenomen bedragen vermeldt. Onverminderd de toepassing van
artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, kan ICS geen rente op rente
aanrekenen.

Kredietbedrag

Het gekozen en toegekende kredietbedrag wordt vermeld in de
overeenkomst “Kredietopening ’Gespreid Betalen’”. Wijzigingen van
het kredietbedrag gebeuren steeds via de ondertekening van een
nieuwe overeenkomst “Kredietopening ‘Gespreid Betalen’” en
conform de wet op het consumentenkrediet.
2.3

Kaartbijdrage, kosten en opties

Voor de uitgifte van de BNP Paribas Fortis Visa of MasterCard kaart
en de extra Visa of MasterCard kaart(en) wordt aan de kredietnemer
jaarlijks een kaartbijdrage aangerekend. Deze bijdrage wordt
vermeld in de overeenkomst “Kredietopening ‘Gespreid Betalen’”.
Een tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst geeft geen
recht op een (gedeeltelijke) teruggave van de kaartbijdrage.

De kredietnemer kan zijn krediet, ten belope van het kredietbedrag,
opnemen door zijn Visa of MasterCard kaart, volgens de
modaliteiten van de Algemene Voorwaarden BNP Paribas Fortis
Visa/MasterCard kaarten, te gebruiken als betaalmiddel met krediet
voor de volgende transacties: wereldwijd (i) bij, naar gelang de
kaart, Visa of MasterCard kaartacceptanten goederen en diensten
betalen, (ii) bij de bij Visa of MasterCard aangesloten banken en/of
geldautomaten contant geld opnemen en (iii) door middel van een
overschrijvingsopdracht, mits naleving van alle regels en
voorwaarden die ICS op de daarvoor bestemde documenten
vermeldt, of via de Personal Service Line de beschikbare sommen
naar zijn persoonlijke bankrekening overschrijven.
2.2

KOSTEN EN RENTE

Overschrijding kredietbedrag

Het is verboden om het kredietbedrag te overschrijden. Indien er
desondanks toch een overschrijding plaatsvindt, verbindt de
kredietnemer zich ertoe het bedrag van de overschrijding,
vermeerderd met de nalatigheidsinteresten, binnen de 45
kalenderdagen vanaf de overschrijding aan te zuiveren.
ICS zal de kredietnemer in zulk geval hiervan onmiddellijk
schriftelijk inlichten en kan slechts de nalatigheidsinteresten op de
overschrijding en de kosten vragen die contractueel zijn
overeengekomen en door de wet zijn geoorloofd. Op
voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de
kredietnemer kan ICS evenwel een tijdelijke overschrijding van het

3.3
De

Kosten en rente bij laattijdige betaling
nalatigheidsinterest
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de

laatst

toegepaste

te betalen. De ontbinding van deze overeenkomst ten gevolge van de
herroeping door de kredietnemer brengt automatisch de ontbinding
van alle aangehechte overeenkomsten met zich mee. Oefent de
kredietnemer het herroepingsrecht niet uit, dan is hij definitief aan
de bepalingen van de overeenkomst gebonden.

debetrentevoet, verhoogd met een coëfficiënt van 10%. In geval van
laattijdige betaling, wordt het verschuldigd saldo automatisch en
zonder ingebrekestelling vermeerderd met de nalatigheidsinterest.
De nalatigheidsinterest wordt berekend op het vervallen en nietbetaalde kapitaal, vanaf de datum waarop dit kapitaal verviel en tot
de datum waarop de kredietnemer het vervallen en niet-betaald
gebleven kapitaal effectief betaalt. Naast de nalatigheidsinterest kan
ICS de kosten voor de aanmaningen en ingebrekestellingen
aanrekenen, a rato van één verzending per maand tegen een forfait
van 7,50 EUR meer portokosten. ICS kan een hoger forfait toepassen
wanneer zulks mogelijk is krachtens de wet.

ARTIKEL 5
VERLIES, DIEFSTAL OF ONRECHTMATIG GEBRUIK
VAN DE DOOR ICS IN SAMENWERKING MET FORTIS BANK NV
UITGEGEVEN VISA OF MASTERCARD KAARTEN (HIERNA GENERIEK
OMSCHREVEN ALS “KAART”)
5.

ARTIKEL 4
DUUR
OVEREENKOMST
4.1

EN

BEËINDIGING

VAN

De kredietnemer dient ICS in kennis te stellen van (i) het verlies of
de diefstal van de Kaart, van de pincode en/of de toegangscode, (ii)
een transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven, en (iii)
elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op een (online-) overzicht,
en dit onmiddellijk nadat hij het kwestieuze feit heeft vastgesteld of
redelijkerwijze had kunnen vaststellen. In geval van diefstal of
verlies van de Kaart, zal de kredietnemer eveneens aangifte doen bij
de politie. Tot aan de hiervoor gemelde kennisgeving aan ICS, is de
kredietnemer aansprakelijk voor de gevolgen verbonden aan het
verlies of de diefstal van de Kaart, tot een maximum bedrag van 150
EUR. Dit maximum bedrag is niet van toepassing wanneer de
kredietnemer met grove nalatigheid of frauduleus heeft gehandeld.
Worden onder andere beschouwd als grove nalatigheid: (i) het
noteren van de pincode of toegangscode(s) in een gemakkelijk
herkenbare vorm, bv. op de Kaart zelf of op een voorwerp of een
document dat de kredietnemer bij de Kaart bewaart of met de Kaart
bij zich draagt, (ii) niet onmiddellijk ICS in kennis te stellen van het
verlies/de diefstal/de transactie zonder toestemming/de fout/de
onregelmatigheid. Kunnen desgevallend worden beschouwd als
grove nalatigheid: (i) de Kaart achterlaten in een voertuig of op een
plaats waar meerdere personen toegang hebben, behalve wanneer
de Kaart zich in een lade of kast bevindt die met een sleutel is
afgesloten, (ii) de Kaart niet gebruiken overeenkomstig de Algemene
Voorwaarden of de redelijke voorzorgsmaatregelen die door ICS
worden meegedeeld, (iii) de Kaart door een derde laten gebruiken,
(iv) de Kaart niet in vier stukken knippen en aan ICS terugsturen
wanneer ICS hierom verzoekt, en (v) het niet tijdig en grondig
nakijken van zijn uitgavenstaten teneinde elk misbruik of elke
onregelmatigheid van zijn Kaart te kunnen vaststellen. De bewijslast
in verband met de nalatigheid ligt bij ICS. De nalatigheid wordt,
desgevallend door de rechter, in concreto beoordeeld rekening
houdende met het geheel van de feitelijke omstandigheden. Het
produceren van transactiejournaals of –logbestanden en het gebruik
van de Kaart met de code die enkel door de kredietnemer is gekend,
vormen geen voldoende vermoeden van nalatigheid vanwege de
kredietnemer. Na de hiervoor vermelde kennisgeving, is de
kredietnemer niet meer aansprakelijk voor de gevolgen verbonden
aan het verlies of de diefstal van de Kaart, behalve wanneer ICS het
bewijs levert dat de kredietnemer frauduleus heeft gehandeld. De
kredietnemer is echter nooit aansprakelijk indien de Kaart werd
gebruikt zonder fysieke voorlegging en zonder elektronische
identificatie. Het enkele gebruik van een pincode of toegangscode of
van een ander soortgelijk bewijs van identiteit is niet voldoende om
tot de aansprakelijkheid van de kredietnemer te leiden.

Duur en opzegging van deze overeenkomst

Deze overeenkomst is van onbepaalde duur. ICS en de kredietnemer
kunnen deze overeenkomst op elk moment opzeggen met een
opzegtermijn van drie maanden, die begint te lopen vanaf de eerste
dag van de maand volgend op de maand waarin de aangetekende
opzegbrief bij de post werd afgegeven. Ingeval deze overeenkomst
wordt opgezegd of ten einde loopt, is het verschuldigde saldo
onmiddellijk opeisbaar. Indien de kredietnemer in zulk geval zijn
verplichtingen niet is nagekomen binnen drie maanden na een
aangetekende ingebrekestelling, is de kredietnemer de volgende
bedragen verschuldigd: (i) het vervallen en niet-betaalde kapitaal,
(ii) de vervallen en niet-betaalde totale kosten van het krediet, (iii)
de nalatigheidsinterest op het vervallen en niet-betaalde kapitaal,
en (iv) een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het
verschuldigd blijvende saldo tot 7.500 EUR en 5% van het
verschuldigd blijvende saldo boven 7.500 EUR.
4.2

Ontbinding

ICS heeft het recht in de volgende situaties deze overeenkomst
eenzijdig te ontbinden ten laste van de kredietnemer, zonder
tussenkomst van de rechter: (i) wanneer de kredietnemer ten minste
twee termijnen of een bedrag gelijk aan 20% van de totale terug te
betalen som niet heeft betaald en hij één maand na ontvangst van
een ingebrekestelling per aangetekende brief waarin deze regels in
herinnering worden gebracht, zijn verplichtingen niet is nagekomen,
of (ii) wanneer de kredietnemer zijn kredietbedrag overschrijdt, en
hij één maand na ontvangst van een ingebrekestelling per
aangetekende brief waarin deze regels in herinnering worden
gebracht, zijn verplichtingen niet is nagekomen.
In geval van ontbinding van deze overeenkomst lastens de
kredietnemer of bij verval van de termijnbepaling wegens nietuitvoering door de kredietnemer van zijn verbintenissen, dient de
kredietnemer de volgende bedragen te betalen: (i) het verschuldigd
blijvend saldo, (ii) bedrag van de vervallen en niet-betaalde kosten
van het krediet, (iii) het bedrag van de overeengekomen
nalatigheidsinterest berekend op het verschuldigd blijvende saldo,
(vi) een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigd
blijvende saldo tot 7.500 EUR en van 5% van het verschuldigd
blijvende saldo boven 7.500 EUR. In geval van ontbinding van deze
overeenkomst lastens ICS, is deze laatste ten aanzien van de
kredietnemer gehouden tot dezelfde schadevergoeding zoals
voorzien in de hiervoor vermelde zin.
4.3

ARTIKEL 6

Herroepingsrecht

6.1

De kredietnemer heeft het recht om deze overeenkomst te
herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van een
motief binnen een termijn van 7 werkdagen die begint te lopen op
de werkdag die volgt op de ondertekening van de
kredietovereenkomst. De kredietnemer moet zijn herroepingsrecht
schriftelijk en per aangetekende brief aan ICS gericht uitoefenen op
het volgende adres: 1831 Diegem, Park Lane, Culliganlaan 2/F,
vergezeld van zijn BNP Paribas Fortis Visa of MasterCard kaart in
vier geknipt. Bij uitoefening van het herroepingsrecht, is de
kredietnemer verplicht om onverwijld de door hem/haar tijdens de
hiervoor vermelde termijn van 7 werkdagen opgenomen bedragen
terug te geven en de voor de kredietopnemingsperiode
verschuldigde rente berekend volgens het jaarlijks kostenpercentage
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Verlies, diefstal en misbruik

DEZE

VARIA

Cessie van rechten

ICS kan deze overeenkomst of haar rechten die eruit voortvloeien
geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde, of een derde geheel
of gedeeltelijk in de plaats stellen van haar rechten.
6.2

Persoonsgegevens

De kredietnemer geeft aan ICS, verantwoordelijke voor de
verwerking, de toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken
voor de voorbereiding van de contractuele relatie met de
kredietnemer, voor klantenbeheer, voor bewijsdoeleinden van
telefonische meldingen, voor trainings- en beoordelingsdoeleinden
van de teleoperatoren, voor het beheer van haar financiële
portefeuille, ter voorkoming en bestrijding van misbruiken en fraude
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augustus 2001 betreffende de CKP. De registratie heeft tot doeleinde
aan de entiteiten die toegang hebben tot de CKP, inlichtingen te
verstrekken omtrent de reeds lopende kredietovereenkomsten en
eventueel achterstallige betalingen van de kredietnemer. De
kredietnemer heeft het recht op toegang tot zijn gegevens, en kan
deze doen verbeteren of wissen. De bewaartermijn van de gegevens
zijn de volgende: (i) wanneer deze overeenkomst vervroegd wordt
beëindigd of wanneer ze wordt opgezegd: tot 2 werkdagen na
betaling van het nog verschuldigd bedrag; (ii) wanneer deze
overeenkomst ten einde loopt: tot 3 maanden en 8 werkdagen na
het einde van deze overeenkomst, en (iii) wanneer er wanbetaling is:
tot 12 maanden na de datum van regularisatie van deze
overeenkomst en maximaal 10 jaar na de eerste registratie van
wanbetaling, ongeacht of deze overeenkomst werd geregulariseerd.
Na deze bewaartermijnen worden de gegevens gewist.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de CKP is de Nationale
Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

door de kredietnemer of derden, voor het opmaken van statistieken
en studies en voor (direct) marketing van bank-, financiële en
verzekeringsproducten/diensten van ICS of van de met ICS
verbonden vennootschappen. ICS kan de persoonsgegevens in het
kader van deze doeleinden meedelen aan de volgende ontvangers:
(i) aan entiteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze
overeenkomst, (ii) aan onderaannemers die in haar naam en voor
haar rekening gegevens verwerken, (iii) aan vennootschappen van
haar groep. ICS zal de persoonsgegevens ook doorgeven aan Fortis
Bank nv, Warandeberg 3 te 1000 Brussel die deze gegevens als
verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt voor de voorkoming
en bestrijding van misbruiken en fraude, het opmaken van
statistieken en studies en voor (direct) marketing van haar bank-,
financiële en verzekeringsproducten/diensten. Indien de Kaarthouder
tevens cliënt van BNP Paribas Fortis is, mag het loutere feit van het
aangaan van een contractuele relatie tussen de Kaarthouder en ICS
door Fortis Bank nv in haar bestanden verwerkt worden om deze
laatste toe te laten een volledig zicht te behouden op de globale
commerciële relatie met haar klant.
De kredietnemer geeft aan ICS verder de toestemming om zijn
persoonsgegevens te verwerken voor de beoordeling van de
kredietwaardigheid en de controle van de solvabiliteit van de
kredietnemer. In dit verband kan ICS de persoonsgegevens enkel
meedelen aan de volgende ontvangers: (i) aan onderaannemers die
in haar naam en voor haar rekening gegevens verwerken en (ii) aan
de Centrale voor kredieten aan particulieren (zie artikel 7.1). In
verband met de kredietwaardigheid van de kredietnemer, zal ICS
ook inlichtingen inwinnen bij de Centrale voor kredieten aan
particulieren. De kredietnemer heeft voor alle hierboven beschreven
doeleinden altijd een recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, en
kan zijn persoonsgegevens doen verbeteren. De kredietnemer kan
zich steeds op zijn verzoek en kosteloos verzetten tegen de
verwerking
van
zijn
persoonsgegevens
voor
directmarketingdoeleinden.
6.3

7.2

“De consument mag geen wisselbrieven of orderbriefjes
ondertekenen om de betaling te beloven of te waarborgen van zijn
verbintenissen op grond van een kredietovereenkomst. Evenmin mag
hij cheques uitschrijven ter waarborg van zijn verbintenissen op
grond van een kredietovereenkomst.”
“Indien de kredietovereenkomst een beding van eigendomsvoorbehoud bevat, moet de tekst van artikel 491 van het
Strafwetboek erin voorkomen. Indien deze tekst niet in de
overeenkomst opgenomen werd, wordt het beding voor niet
geschreven gehouden.”
“Buiten de debetrente en de kosten die uitdrukkelijk in de
overeenkomst zijn bepaald, mogen geen kosten noch vergoedingen
worden geëist, de bedongen vergoedingen bij niet-uitvoering van de
overeenkomst uitgezonderd.”

Rekeningoverzicht

De kredietnemer ontvangt maandelijks een rekeningoverzicht met
zijn bestedingen. Het rekeningoverzicht wordt doorgaans aan de
kredietnemer opgestuurd in de maand die volgt op de maand waarin
de besteding is gebeurd. Het maandelijkse rekeningoverzicht bevat
minstens de volgende gegevens: (i) de juiste periode waarop het
rekeningoverzicht betrekking heeft, (ii) de datum en valutadatum
van de verrichting, een identificatie van de transactie (indien van
toepassing, o.a. inlichtingen betreffende de naam en adres van de
begunstigde bij wie of met wie de transactie werd verricht), (iii) het
gedebiteerde bedrag voor de transactie, uitgedrukt in EUR, en indien
toepasselijk uitgedrukt in vreemde valuta (iv) in voorkomend geval,
het
verschuldigd
blijvend
saldo
van
het
voorgaande
rekeningoverzicht en de datum, (v) het bedrag en datum van de
commissielonen en kosten van toepassing bij bepaalde soorten
transacties die aan de kredietnemer worden aangerekend, en indien
van toepassing de wisselkoers die werd gebruikt voor de omrekening
van het bedrag van de transacties in vreemde valuta, (vi) de datum
en het bedrag van de betalingen verricht door de consument, (vii) de
laatst overeengekomen debetrentevoet op jaarbasis, (viii) de datum
en het totaal bedrag van de verschuldigde intresten, (ix) het
minimaal te betalen bedrag, (x) in voorkomend geval het nieuwe
verschuldigd blijvend saldo en (xi) het nieuwe totaal verschuldigde
bedrag. ICS draagt de bewijslast voor de naleving van haar
maandelijkse informatieverplichting. De kredietnemer dient ICS
en/of Fortis Bank nv onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van
een adreswijziging en iedere andere wijziging die van belang is voor
het toesturen van het rekeningoverzicht of voor de uitvoering van de
overeenkomst.
ARTIKEL 7
7.1

GESPREID BETALEN FBB-BE-02/2007

INTERNATIONAL CARD SERVICES NV/SA
Park Lane, Culliganlaan 2/F Avenue Culligan 1831 Diegem
BTW BE 0870 813 936 - RPR BRUSSEL Nr. Mez 206.849 FSMA 63.445
FORTIS BANK NV - 001-4447522-51

WETTELIJKE VERMELDINGEN
Centrale voor kredieten aan particulieren

In verband met de kredietwaardigheid van de kredietnemer, is ICS
gerechtigd inlichtingen in te winnen bij de “Centrale voor kredieten
aan particulieren” (CKP).
Deze overeenkomst maakt eveneens het voorwerp uit van registratie
in de CKP overeenkomstig artikel 3, §1, 1° of 2°, van de wet van 10
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Wettelijke vermeldingen wet consumentenkrediet
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