FORTIS BANK
Beheer Kortetermijnkredieten /3238
Fortis Bank nv, Warandeberg 3, B - 1000 Brussel/ 3238/ 1MA1O

Algemene voorwaarden van de kredietopening
van onbepaalde duur : Thesauriereserve
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen worden de betrekkingen tussen de Fortis Bank, hierna ook genoemd
"de Bank" en haar cliënt(en), particulieren (natuurlijke personen die handelen met een oogmerk dat vreemd is aan hun
handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten), begunstigde(n) van een thesauriereserve, hierna ook genoemd
"de kredietnemer" of "kredietnemers", alsmede de betrekkingen tussen de Bank en de derde steller(s) van een zakelijke of
persoonlijke zekerheid, beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden.
Artikel 1
De Bank staat aan de kredietnemers een kredietopening toe die heropneembaar is tijdens de duur van de kredietopening;
ze wordt geïmputeerd op de rekening vermeld op de overeenkomst.
Artikel 2
1. Het bedrag van de kredietopening wordt in de overeenkomst vermeld.
2. Gebruik van het krediet.
De kredietopening bestaat uit voorschotten in rekening-courant. Alle verrichtingen op deze rekening zullen uitgevoerd worden
door personen (titularis, lasthebber, wettelijke vertegenwoordiger enz.) die daartoe bevoegd zijn conform de bijzondere
overeenkomsten met betrekking tot deze rekening. Het krediet kan door middel van alle hen toegekende betaalmiddelen
worden opgenomen. Indien de rekening waarop de kredietopening wordt geïmputeerd een beleggersrekening is, dan worden
de kredietopnemingsmogelijkheden beperkt tot deze voorzien in de bijzondere voorwaarden van de beleggersrekening.
Alle opnemingen en terugbetalingen alsook de aanrekening van alle interesten, kosten, schadevergoedingen en dergelijke
meer, gebeuren door inboeking op deze rekening.
De bank mag de realisatie van het krediet verdagen zolang de kredietnemers tegenover haar niet zullen bewezen hebben dat
de nodige formaliteiten vervuld zijn om, zowel tussen partijen als jegens derden, de tot zekerheid van het krediet verstrekte
waarborgen doelmatig te maken.
Overeenkomstig artikel 22 §2 van de wet van 12 juni 1991 dient de kredietovereenkomst een termijn van nulstelling te
voorzien. De termijn van nulstelling is de termijn waarbinnen dewelke de kredietnemers het totaal terug te betalen bedrag
dienen te betalen.
Deze termijn wordt vastgesteld op opeenvolgende periodes van telkens 5 jaar en neemt een aanvang op het ogenblik van de
eerste debetstand op de rekening-courant, tenzij een Koninklijk Besluit tot uitvoering van dit wetsartikel een kortere termijn
bepaalt, welke alsdan van toepassing zal zijn.
De kredietnemers zij ertoe gehouden deze verplichtingen na te leven.
3. Debetrente - het jaarlijks kostenpercentage en berekening van de interesten.
De debetrentevoet van toepassing op deze kredietopening is veranderlijk en wordt vermeld in de overeenkomst.
Bij wijziging van deze rentevoet worden de kredietnemers hiervan voorafgaandelijk op de hoogte gebracht door middel van
een rekeninguittreksel. De tegen deze debetrentevoet berekende interesten worden per kalenderkwartaal geïnd na vervallen
termijn en zijn betaalbaar door debet in de in artikel 1 genoemde rekening. De debetrentevoet wordt berekend op het
gedeelte van het kapitaal dat opgenomen is.
De intresten worden berekend overeenkomstig de boekhoudkundige data van opneming en storting.
Er wordt rekening gehouden met een debetrentevoet op basis van een jaar van 365 dagen.
Er is geen kredietopeningprovisie, noch zijn er terugkerende of niet-terugkerende kosten voor deze kredietopening, behalve
deze met betrekking tot het vestigen van zekerheden.
Het jaarlijks kostenpercentage is berekend op grond van een representatief voorbeeld, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen; het steunt op de volgende hypothesen:
- bedrag van de kredietopening: zie overeenkomst;
- opneming: het kredietbedrag wordt volledig en onmiddellijk opgenomen;
- debetrentevoet: zie overeenkomst, doch voor dit voorbeeld onveranderlijk;
- duur: zie overeenkomst; ingeval van een krediet van onbepaalde duur wordt een looptijd van 1 jaar aangenomen, met
volledige terugbetaling van kapitaal op de vervaldag;
- betalingsregeling : geen betalingsmodaliteiten inzake kapitaal;
- desgevallend, de kosten van de hypothecaire volmacht.
4. Kosten
De beheerskosten van de in artikel 1 genoemde rekening waarop het krediet wordt ter beschikking gesteld en de kosten voor
de uitgevoerde verrichtingen op de rekening die voor alle zichtrekeningen gelden, zijn geen kosten van het krediet en blijven
ten laste van de kredietnemers. De toepassing van artikel 59 § 1 van de wet van 12.06.91 geeft geen aanleiding tot
aanrekening van kosten.
5. De kredietnemers verbinden zich ertoe zonder verwijl en op eigen initiatief aan de Bank alle feiten te melden die van aard
zijn hun financiële toestand te verslechteren, alsmede haar in kennis te stellen van het aangaan of hernieuwen van een
consumenten-kredietovereenkomst of van gelijk welk ander krediet of lening bij een andere financiële instelling.
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-26.Opschorting.
De Bank heeft het recht de geldopnemingen onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te schorten en zal de kredietnemers van
deze beslissing in kennis stellen door een ter post aangetekend schrijven, wanneer zij over inlichtingen beschikt waaruit zij
kan afleiden dat de kredietnemers of één van hen niet meer in staat zijn of zullen zijn hun verplichtingen na te komen, en
meer bepaald in volgende gevallen die evenwel slechts bij wijze van voorbeeld worden vermeld:
a) in geval de kredietnemer niet nauwgezet al zijn wettelijke en overeengekomen verplichtingen nakomt;
b) in geval van faillissement of kennelijk onvermogen, van aanvraag tot gerechtelijk akkoord, van staking van betalingen,
van eenvoudige aanvraag tot het bekomen van betalingsuitstel aan de Bank; een andere kredietgever of via
gerechtelijke weg;
c) in geval een wissel of promesse die zijn handtekening draagt zou worden geprotesteerd, of nog, in geval de
kredietnemer zou vervolgd worden voor de betaling van wissels die hij om welke reden dan ook zou ondertekend hebben;
d) bij gebrek aan betaling, binnen de 7 dagen te rekenen vanaf de aanvraag welke hem daartoe wordt gedaan met een
gewone brief, van de interesten, provisies en kosten die het debetsaldo van de rekening zouden doen oplopen tot boven
het bedrag van het toegestane krediet;
e) indien de in waarborg gegeven goederen het voorwerp uitmaken van een beslag of terugvordering, of wanneer er een
einde gesteld wordt aan één van de zakelijke of persoonlijke zekerheden die aan de Bank werden gegeven om de
voornoemde verbintenissen te waarborgen;
f) indien de roerende of onroerende goederen van de kredietnemer of deze van zijn al dan niet van goederen gescheiden
echtgeno(o)te, het voorwerp uitmaken van een beslag of een terugvordering;
g) indien de kredietnemer wissels ondertekent of accepteert die niet de weergave zijn van regelmatige verrichtingen of die
verband houden met wisselruiterij;
h) in geval van vermindering met meer dan 25 %, door om het even welke oorzaak, van de waarde van de onroerende
goederen die eigendom zijn van de kredietnemer of deze van zijn, al dan niet van goederen gescheiden echtgeno(o)t(e),
of van de waarde der zakelijke zekerheden die zijn verbintenissen waarborgen.
7. Duur en beëindiging van het krediet.
Het krediet wordt toegestaan voor een onbepaalde duur.
a. Elke partij heeft het recht het krediet op te zeggen bij een ter post aangetekende brief met een opzeggingstermijn van drie
maanden. Deze termijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aangetekende
opzeggingsbrief bij de post werd afgegeven.
b. Kosten die inherent zijn aan de kredietopening, worden niet, zelfs niet gedeeltelijk terugbetaald aan de kredietnemers.
c. Dit onderhavig contract annuleert en vervangt elk voorheen afgesloten krediet in de zichtrekening vermeld in de bijzondere
voorwaarden.
Artikel 3 - niet naleven van contractuele verplichtingen.
1. Overschrijdingen van het bedrag van de kredietopening.
Overschrijdingen van het bedrag van deze kredietopening zijn niet toegelaten. Doen deze zich toch voor, dan
dienen de kredietnemers ze onverwijld en zonder ingebrekestelling te regulariseren, onverminderd de toepassing
van artikel 3.2. De kredietnemers zijn in voorkomend geval op elke overschrijding van het kredietplafond
nalatigheidinteresten verschuldigd, berekend tegen de laatste toegepaste debetrentevoet, verhoogd met een
coëfficiënt van 10 %. Daarenboven zijn de kredietnemers alsdan voor de aanmaning- en of
ingebrekestellingbrieven, à rato van één verzending per maand, een forfaitair bedrag verschuldigd van 7,50 EUR,
te vermeerderen met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.
In het geval de Bank haar verplichtingen niet zou naleven is ze een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd.
2. Ontbinding van de kredietovereenkomst / verval van termijn.
De bank is gerechtigd zich te beroepen op het verval van termijn in hoofde van de kredietnemers en zij kan de
ontbinding eisen van het krediet :
- in geval van overschrijding van het kredietbedrag, zo de kredietnemers hun verplichtingen zoals bepaald in
artikel 3.1 niet zijn nagekomen één maand na het ter post afgeven van een aangetekende brief tot
ingebrekestelling;
- ingeval de kredietnemers vanwege de Bank, op hun voorafgaandelijk en uitdrukkelijk verzoek, een schriftelijke
toelating tot tijdelijke overschrijding van het kredietbedrag zouden hebben bekomen en zij deze overschrijding
niet hebben aangezuiverd één maand na het ter post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling
wegens het niet-nakomen van de maximale looptijd waarvoor deze overschrijding werd toegekend.
Bij de ontbinding van de kredietovereenkomst of bij verval van de termijn, zoals bepaald in dit artikel, bestaat de
opeisbare schuldvordering van de Bank uit de som van :
- Het nog verschuldigd blijvend saldo,
- De vervallen en niet-betaalde totale kosten van het krediet,
- Nalatigheidinteresten, tegen een rentevoet zoals bepaald in artikel 3.1 en berekend op het nog verschuldigd
blijvend saldo,
- Een schadevergoeding, gelijk aan 10 % van de schijf van het nog verschuldigd blijvend saldo tot
7.500,00 EUR en van 5 % van de schijf van het nog verschuldigd blijvend saldo boven 7.500,00 EUR .
3. §1. Wanneer de kredietovereenkomst wordt opgezegd overeenkomstig artikel 2.7.a zijn bij het verstrijken van de
opzeggingstermijn het vervallen en niet-betaalde kapitaal en het bedrag van de vervallen en niet-betaalde
totale kosten van het krediet onmiddellijk opeisbaar.
§2. Bovendien zijn de kredietnemers nalatigheidinteresten verschuldigd, tegen een rentevoet zoals bepaald in
artikel 3.1. en berekend op het vervallen en niet-betaalde kapitaal evenals een schadevergoeding gelijk aan
10 % van de schijf van het nog verschuldigd blijvend saldo tot 7.500,00 EUR en van 5 % van de schijf van het
nog verschuldigd blijvend saldo boven 7.500,00 EUR, zo zij hun verplichtingen zoals bepaald in artikel 3.3§1°
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niet zijn nagekomen drie maanden na het ter post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling.
4. Buiten de kosten vastgelegd in deze overeenkomst, zijn alle kosten met betrekking tot de invordering van de
schuld, ontstaan uit deze overeenkomst en ondermeer bij wijze van voorbeeld, de gerechtskosten zoals
gedefinieerd in de terzake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, ten laste van de kredietnemers, met
uitzondering van de kosten waarvan de wet verbiedt dat ze hun ten laste worden gelegd.
Artikel 4. - Waarborgen
Tot zekerheid van deze kredietopening worden volgende waarborgen verleend:
1. Ondertekening door de kredietnemers en desgevallend door de borgen van een akte van overdracht van lonen en van
pand van schuldvorderingen;
2. Alle credit- en debetrekeningen, van welke aard ook en ongeacht de munt waarin zij uitgedrukt zijn op naam van de
kredietnemers bij de Bank, vormen de bestanddelen van een enige en ondeelbare rekening, waarvan credit- en
debetsaldo elkaar steeds compenseren.
3. De andere waarborgen desgevallend voorzien in de bijzondere voorwaarden, vormen het voorwerp van een afzonderlijke
akte.
Artikel 5 - Wettelijke bepalingen (wet van 12/06/91)
1. DE CONSUMENT MAG GEEN WISSELBRIEVEN OF ORDERBRIEFJES ONDERTEKENEN OM DE BETALING TE
BELOVEN OF TE WAARBORGEN VAN ZIJN VERBINTENISSEN OP GROND VAN DE KREDIETOVEREENKOMST.
EVENMIN MAG HIJ CHEQUES UITSCHRIJVEN TER WAARBORG VAN ZIJN VERBINTENISSEN OP GROND VAN
EEN KREDIETOVEREENKOMST.
2. 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.
3. 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 ALS NIET GESCHREVEN GEHOUDEN.
4. Art.18 van de wet van 12 juni 1991:
§ 1 De consument heeft het recht om van de kredietovereenkomst af te zien binnen een termijn van zeven werkdagen te
rekenen vanaf de eerste werkdag volgend op de ondertekening van de overeenkomst. Dit recht is niet van toepassing op
verkoop op afbetaling, de financieringshuur en de lening op afbetaling, voor zover het kredietbedrag van deze
overeenkomsten lager is dan 1.250 EUR. De koning kan dit bedrag verhogen.
§2 De consument heeft eveneens het recht af te zien van de kredietovereenkomst binnen een termijn van zeven
werkdagen te rekenen vanaf de eerste werkdag volgend op de ondertekening van de overeenkomst wanneer de
overeenkomst gesloten werd in aanwezigheid van beide partijen buiten de onderneming van de kredietgever of de
kredietbemiddelaar.
§ 3 Wanneer de consument van de kredietovereenkomst afziet, brengt hij de kredietgever hiervan bij een ter post
aangetekende brief op de hoogte.
De consument die gebruik maakt van de in de paragrafen 1 en 2 bedoelde mogelijkheid, is gelijktijdig gehouden de
ontvangen bedragen of goederen terug te geven, en de voor de kredietopnemingsperiode verschuldigde rente berekend
volgens het overeengekomen jaarlijkse kostenpercentage te betalen.
Geen enkele andere vergoeding mag, ingevolge het afzien door de consument, geëist worden en het voorschot dat betaald
werd in het raam van een verkoop op afbetaling wordt hem teruggestort binnen dertig dagen volgend op dat afzien van de
overeenkomst.
De ontbinding van de kredietovereenkomst brengt van rechtswege de ontbinding van de aangehechte overeenkomsten
met zich mee.
§4 Dit artikel is niet van toepassing op de kredietovereenkomst op afstand bedoeld in artikel 20 bis van de wet van 12 juni
1991.
5. Onverminderd de toepassing van de artikelen 25 tot 27 van de wet, behoudt de Bank zich het recht voor haar
rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden of deze laatste geheel of gedeeltelijk in haar rechten te
subrogeren.
6. Geconsulteerde bestanden:
- Bestand van de Fortis Bank nv, Warandeberg 3, te B - 1000 Brussel;
- Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, te B - 1000 Brussel.
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-47. Eventuele achterstallen of overschrijdingen op het krediet, in de zin van de wet van 10 augustus 2001, zullen gemeld
worden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, te
B - 1000 Brussel. De bank behoudt zich tevens het recht voor deze gegevens mede te
delen aan de personen die zij belast heeft met het innen van haar vordering.
8. Deze overeenkomst maakt het voorwerp uit van registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, overeenkomstig
artikel 3 §1, 1° of 2° van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de 'Centrale voor Kredieten aan Particulieren' (CKP).
Deze verwerking in de CKP van de Nationale Bank van België heeft tot doel de risico's inzake overmatige schuldenlast te
voorkomen.
Volgens de door de koning vastgestelde regels heeft elke kredietnemer kosteloos toegang tot de op zijn naam
geregistreerde gegevens en kan hij, vrij en kosteloos, de rechtzetting vragen van verkeerde gegevens.
De bewaartermijnen bij de CKP zijn :
- 3 maanden en 8 werkdagen na datum van het einde van de kredietovereenkomst;
- ingeval het krediet vervroegd wordt beëindigd of wordt opgezegd, worden voornoemde gegevens bewaard tot de datum
waarop de kredietverstrekker kennis heeft gedaan aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de terugbetaling
van het nog verschuldigde bedrag. Deze kennisgeving aan de CKP dient de kredietverstrekker te doen binnen de 2
werkdagen volgend op de terugbetaling van het nog verschuldigd bedrag.
Bij het verstrijken van deze termijnen worden deze gegevens verwijderd. Evenwel wordt de registratie verlengd wanneer er
wanbetaling is in de zin van de wet van 10 augustus 2001 : in dat geval worden de gegevens bewaard gedurende 12
maanden vanaf de datum van regularisatie (met een maximum van 10 jaar ongeacht of de kredietovereenkomst al dan niet
geregulariseerd wordt).
Artikel 6
De Bank kiest woonplaats op haar maatschappelijke zetel, de kredietnemers en desgevallend de zekerheidsstellers kiezen
woonplaats op het huidig adres van hun woonplaats of in voorkomend geval, op de nieuwe woonplaats die als zodanig
schriftelijk aan de Bank ter kennis werd gesteld. De kredietnemers en desgevallend de zekerheidsstellers verbinden zich er
toe, de bank onmiddellijk op eigen initiatief van hun adreswijziging in kennis te stellen. Bovendien machtigen ze de Bank
ertoe, in hun naam en voor hun rekening bij de bevoegde Administratie desgevallend een aanvraag tot adresopzoeking in te
dienen die op hen betrekking heeft en een uittreksel uit de bevolkingsregisters en / of de registers van de buitenlanders te
verkrijgen.
Artikel 7
INFORMATIENOTA BETREFFENDE DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS.
Het aangaan van om het even welke relatie met de Bank, zij het van contractuele, pre-contractuele of van consultatieve aard,
en in om het even welke hoedanigheid, heeft uw akkoord tot gevolg met de verwerking van uw gegevens, onder de
voorwaarden vastgelegd in het beding "Registreren en verwerking van de gegevens" van de Algemene Voorwaarden van
Fortis Bank; voor zover nodig worden de voornaamste bepalingen van dit beding hierna herhaald.
Fortis Bank nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te Warandeberg 3, B - 1000 Brussel hierna de Bank, verwerkt uw
gegevens, in hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, met het oog op volgende doeleinden: het beheer van
contractuele relaties, de preventie van misbruiken en fraude, de opmaak van statistieken en testen, de commerciële
prospectie en direct marketing inzake bank-, financiële of verzekeringsproducten of inzake andere producten die door de
Bank of door de vennootschappen behorend tot de Groep waarvan zij deel uitmaakt, worden gepromoot. Uw gegevens
kunnen worden verzameld bij u of bij gemachtigde derden, via om het even welke registratiemethode, manueel of
geautomatiseerd, geschreven, telefonisch, televisueel, cybernautisch, elektronisch of beroep doend op enige andere
technologie. In geval de vereiste gegevens niet aan de Bank worden meegedeeld kan dit, naargelang het geval, de
onmogelijkheid voor de Bank of haar weigering van het aangaan van een commerciële relatie, het verderzetten van dergelijke
relatie of het uitvoeren van een handeling waarom u verzocht met zich meebrengen.
De Bank deelt de gegevens niet mee aan derden behoudens in de volgende gevallen: 1° de gegevens worden, naargelang
het geval, op uw verzoek, ingevolge uw opdracht of door middel van uw voorafgaandelijk akkoord, doorgegeven aan de door
u aangewezen ontvangers; 2° uw gegevens worden meegedeeld aan gemachtigde derden met het oog op de naleving van
een wettelijke of reglementaire verplichting of omwille van een wettig belang; 3°de ontvangers zijn interveniënten handelend
voor rekening van de Bank in de hoedanigheid van aangestelde, lasthebber, agent, onderaannemer, dienstverlener of enige
andere hoedanigheid; 4° de ontvangers zijn vennootschappen, verenigingen of andere organisaties behorende tot de Groep
waarvan de Bank deel uitmaakt. Mits het nemen van de gepaste waarborgen kan de Bank uw gegevens buiten de Europese
Unie doorgeven, in landen die al dan niet een adequaat beschermingsniveau bieden. U heeft het recht zich te verzetten tegen
het gebruik van uw gegevens in de mate dat de verwerking gebeurt voor direct marketingdoeleinden; met het oog hierop
wordt u bij deze gevraagd of u gebruik wenst te maken van uw recht op verzet en in het bevestigende geval, dit te vermelden
op dit formulier. U heeft het recht tot toegang tot de uw betreffende gegevens en tot verbetering ervan indien nodig. Voor
bijkomende inlichtingen, gelieve de informatiebrochure te vragen in uw kantoor.
Artikel 8
Alle verbintenissen van alle partijen, inclusief de zekerheidsstellers, voortvloeiend uit deze kredietovereenkomst, worden
beheerst door de Belgische wet. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
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