ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KREDIET OP AFBETALING
Artikel 6 - Overdracht van rechten

Artikel 1 - Toepassingsgebied

De bank behoudt zich het recht voor haar rechten en plichten geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan één of meer derden of één of meer derden
geheel of gedeeltelijk in haar rechten te subrogeren, met behoud van de
voorwaarden en de zekerheden en zonder hiertoe de toestemming van de
kredietnemer te moeten vragen.

De hierna volgende bepalingen regelen de betrekkingen inzake kredieten op
afbetaling gesloten tussen :
FORTIS BANK NV, hierna genoemd “ de Bank”;
de kredietbegunstigde(n), hierna genoemd “ de kredietnemer” (zijnde
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt met een oogmerk
dat kadert
in de uitoefening van zijn handels- beroeps- of
ambachtelijke activiteiten), waarbij de Bank zich in geval van meerdere
personen-kredietbegunstigden
het
recht
voorbehoudt
om
“kredietnemer” te laten slaan op ieder van hen. Ingeval er meerdere
kredietbegunstigden zijn, heeft elke kredietnemer het recht om alleen
alle verrichtingen met de Bank te doen en zijn handtekening verbindt al
de anderen.
alle andere personen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten aanzien van
de Bank in om het even welke vorm een persoonlijke of een zakelijke
zekerheid hebben gesteld of een verbintenis hebben aangegaan, hierna
genoemd “ de derde-garant”, waarbij de Bank zich in geval van
meerdere personen-derden-garanten het recht voorbehoudt om “derdegarant” te laten slaan op ieder van hen.

Artikel 7 - Onmiddellijke opeisbaarstelling
De Bank heeft het recht om het krediet geheel of gedeeltelijk te schorsen of te
beëindigen met onmiddellijke uitwerking en zonder ingebrekestelling en dit
indien de kredietnemer het krediet bekwam door een onjuiste verklaring, of
zijn handtekening laat protesteren, of in geval van faillissement of kennelijk
onvermogen, staking van betaling, verzoek om uitstel van betaling, verzoek tot
het verkrijgen van minnelijk of gerechtelijk akkoord of collectieve
schuldenregeling, of indien een zekerheid die bij het afsluiten van het contract
ten behoeve van de Bank gesteld werd verminderd is, of indien de
kredietnemer het verschuldigde bedrag op één der vervaldagen niet betaalt,
of hij zijn andere verbintenissen tegenover de Bank niet nakomt, alsook in alle
andere gevallen waarin de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van een schuld
op termijn voorziet, of indien op alle of een deel van de goederen van de
kredietnemer beslag wordt gelegd, of in geval van financiering van een goed
zo het gefinancierde goed zwaar beschadigd, vernietigd of vervreemd is of
ingeval dat zich één van volgende omstandigheden voordoet hetzij in hoofde
van de kredietnemer of van een derde-garant : overlijden, afwezigheid,
maatregel die de handelings-of rechtsbekwaamheid aantast, vrijwillige
wijziging van huwelijksvermogensstelsel of vordering hiertoe die de belangen
van de Bank kan schaden, fusie, splitsing, inbreng of overdracht van
algemeenheid of van een bedrijfstak, onenigheid in het bestuursorgaan van de
vennootschap, substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur die een
invloed kan hebben op de risicobeoordeling van de Bank.

Artikel 2 - Vrijgave van de fondsen
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0.

Indien in de bijzondere voorwaarden waarborgen worden voorzien zal
de uitbetaling van de gelden pas gebeuren nadat deze waarborgen
gevestigd werden en de nodige akten werden opgemaakt.
Onverminderd de toepassing van punt 1 van onderhavig artikel, kunnen
in geval dat het krediet bestemd is voor de financiering van de levering
van een goed of het verlenen van een dienst vermeld in de bijzondere
voorwaarden, de fondsen pas vrijgegeven worden op het ogenblik dat
één van de kredietnemers bevestigt dat het goed geleverd werd of de
dienst uitgevoerd werd. De bevestiging van de levering dient te
geschieden door middel van een door de kredietnemer ondertekend en
gedagtekend geschrift (bijvoorbeeld een leveringsbewijs).
De gelden worden steeds éénmalig vrijgegeven voor het volledige
financieringsbedrag.

Door de beëindiging van het krediet in toepassing van onderhavig artikel
wordt het saldo van de nog te vervallen termijnen onmiddellijk opeisbaar en
is de kredietnemer gehouden tot onmiddellijke terugbetaling van alle nog
verschuldigde geldsommen zo in kapitaal als in interesten, verhoogd met de
wederbeleggingsvergoeding.

Artikel 3 - Financiële voorwaarden
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Artikel 8 - Privacyclausule

De kredietnemer verklaart zich niet te zullen beroepen op de artikelen
1253 en volgende van het burgerlijk wetboek en verleent derhalve aan
de Bank het recht betalingen aan te rekenen op alle krachtens dit
contract verschuldigde bedragen, zelfs indien zij verricht werden om
redenen die geen verband houden met dit contract, behalve als deze
betalingen bestemd zijn voor de vervroegde terugbetaling van een ander
krediet.
De derde-garant zal niet het voordeel van de termijn inroepen die ten
gunste van de kredietnemer werd bedongen, in geval deze laatste, om
welke reden ook, dit voordeel zou verliezen.
Tenzij anders is overeengekomen worden de interesten en vergoedingen
berekend voor het werkelijk aantal verlopen dagen van de
interestperiode, op basis van een handelsjaar van 360 dagen.

Fortis Bank nv met zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel verwerkt uw
persoonsgegevens met het oog op het beheer van de relaties die uit het
krediet op afbetaling voortvloeien alsook voor commerciële prospectie inzake
producten die gepromoot worden door vennootschappen van de Fortis groep.
De gegevens kunnen aan deze vennootschappen meegedeeld worden. U heeft
het recht om zich tegen het commercieel gebruik van deze gegevens te
verzetten. U heeft tevens het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te
laten verbeteren.
De kredietnemer machtigt de Bank ertoe aan derden die een rechtmatig
belang laten blijken, de niet-betaling mee te delen van één of meerdere
vervaldagen waarvan sprake in het huidig contract.

Artikel 4 - Niet naleven van contractuele verplichtingen
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Artikel 9 - Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Onverminderd de toepassing van artikel 7 is de kredietnemer
verwijlinteresten verschuldigd op de sommen die in het kader van zijn
krediet niet tijdig werden betaald en dit tot op de dag van de betaling.
Daarenboven zullen alle kosten, voortvloeiend uit de verzending van
aanmaningsbrieven, per onbetaalde vervaldag verschuldigd zijn.
In geval van opeisbaarheid van het krediet in toepassing van artikel 7 is
artikel 4.1 van toepassing tot op de dag van de betaling.
Alle kosten zoals ondermeer dossierkosten, afsluitingskosten, kosten
met betrekking tot een zekerheid, invorderingskosten en recurrente
administratiekosten, rechten en taksen in verband met dit krediet
komen ten laste van de kredietnemer.

Alle verbintenissen van alle partijen, inclusief van de derde-garanten,
voortvloeiend uit deze kredietovereenkomst, worden beheerst door de
Belgische wet. In geval van betwistingen die voortvloeien uit onderhavig
krediet op afbetaling, verklaren de kredietnemer en de derde-garanten
uitdrukkelijk bevoegdheid te verlenen aan de Rechtbanken in wiens
rechtsgebied de, in het begin van het contract vermelde, Zetel van de Bank
zich bevindt.
Artikel 10 - Woonplaatskeuze
Fortis Bank nv kiest woonplaats op haar maatschappelijke zetel en de
kredietnemer en desgevallend de derde-garant op het huidig adres van hun
woonplaats of maatschappelijke zetel of in voorkomend geval, op de nieuwe
woonplaats of maatschappelijke zetel die als zodanig schriftelijk aan de Bank
ter kennis werd gesteld.
De kredietnemer en desgevallend de derde-garant verbinden zich ertoe, de
Bank onmiddellijk op eigen initiatief van hun adreswijziging in kennis te
stellen. Bovendien machtigen ze de Bank ertoe, in hun naam , voor hun
rekening en op hun kosten bij de bevoegde Administratie desgevallend een
aanvraag tot adresopzoeking in te dienen die op hen betrekking heeft, een
uittreksel uit de bevolkingsregisters en/of de registers van de buitenlanders te
verkrijgen.
Geregistreerd te Brussel, 6de kantoor op 03 september 2004, boek 280 blad 56
vak 24.

Artikel 5 - Economische expansie
Door ondertekening van dit krediet, ontslaat de kredietnemer de Bank van het
indienen van elke aanvraag inzake expansie, getroffen ten gunste van de
kleine en middelgrote ondernemingen.
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