ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*
kredietopening van onbepaalde duur.

* De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de
kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke
personen zijn.

Artikel 4 – Gebruikmaking en gebruiksvormen

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

§ 1.

De kredietopening mag niet gebruikt worden voor doeleinden
die de toepassing van de wetten op het consumentenkrediet of
op het hypothecair krediet tot gevolg hebben.

Artikel 1 - Toepassingsgebied
De hierna volgende bepalingen inzake kredietopeningen regelen de
betrekkingen tussen:
-

-

In voorkomend geval kan de kredietopening slechts gebruikt
worden na het vervullen van alle formaliteiten vereist voor de
vestiging en het tegenstelbaar maken aan derden van de
overeengekomen zekerheden in de bedongen rang en na het
vervullen van alle andere voorwaarden.

BNP PARIBAS FORTIS NV, hierna genoemd “de Bank”;
de kredietbegunstigde(n), hierna genoemd “de kredietnemer”,
waarbij de Bank zich in geval van meerdere kredietbegunstigden
het recht voorbehoudt om “kredietnemer” te laten slaan op
ieder van hen.
alle andere personen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten
aanzien van de Bank in om het even welke vorm een zekerheid
hebben gesteld of een verbintenis hebben aangegaan, hierna
genoemd “de derde-garant”, waarbij de Bank zich in geval van
meerdere derde-garanten het recht voorbehoudt om “derdegarant” te laten slaan op ieder van hen.

Geen enkele overschrijding van de kredietopening of van een
gebruiksvorm is toegestaan. Indien er desondanks toch een
overschrijding ontstaat dan moet deze onmiddellijk
aangezuiverd worden en opent zij geen recht op behoud of
herhaling ervan.
§ 2.

Artikel 2 – Kredietopening

-

-

vooreerst door de brief en/of de bijzondere overeenkomst
waarbij de kredietopening of een gebruiksvorm op deze
kredietopening, hierna ook “krediet” genoemd, wordt toegekend
en die de modaliteiten eigen aan elke individuele kredietopening
of
gebruiksvorm
ervan
beschrijven,
hierna
« de
kredietopeningsbrief »,“de
kredietbrief”,
« de
kredietopeningsovereenkomst », of “de kredietovereenkomst”
genoemd;
en door alle andere documenten en overeenkomsten die
betrekking hebben op de kredietopening, met inbegrip van de
akten die zekerheden of verbintenissen vaststellen;
vervolgens door de onderhavige Algemene Voorwaarden in
zoverre er in de kredietopeningsbrief of -overeenkomst naar
verwezen wordt en behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijk
vastgestelde afwijkingen;
en tenslotte door de Algemene bankvoorwaarden van BNP
Paribas Fortis NV voor alle gevallen waarin onderhavige
Algemene Voorwaarden niet voorzien.

Artikel 5 – Rekening - eenheid van rekening – compensatie-beding
- betalingsverkeer
§ 1.

Elke bankverrichting tussen de Bank en de kredietnemer
geschiedt in het kader van een globale zakenrelatie tussen
beide. Alle verrichtingen van een kredietnemer met de Bank zijn
dus onderling met elkaar verbonden. Bijgevolg en onverminderd
het bepaalde in de vorige alinea heeft de Bank te allen tijde het
recht om, zelfs na faillissement of enige andere oorzaak van
samenloop, de credit- en debetsaldi van de verschillende
rekeningen met elkaar te compenseren op de wijze en in de
mate zoals zij verkiest.

Inwerkingtreding
Onverminderd de toepassing van artikel 4 § 1 treedt de
kredietopening of een wijziging ervan in werking op de datum
waarop de kredietopeningsbrief of -overeenkomst of het
document dat de wijziging vaststelt door de Bank en de
kredietnemer is ondertekend.

§ 2.

§3

De gebruiksvormen van de kredietopening worden in beginsel
geboekt in één of meerdere rekeningen.
Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle rekeningen
die door de Bank voor eenzelfde kredietnemer zijn geopend,
hetzij in euro’s, hetzij in vreemde munten, bestanddelen van een
enige en ondeelbare rekening, ongeacht de plaats waar zij
worden gehouden. Bijgevolg heeft de Bank de mogelijkheid om
de rekeningen samen te voegen of volledige of gedeeltelijke
overboekingen
van
de
debetrekeningen
naar
de
creditrekeningen of omgekeerd te verrichten, waarbij het
eindsaldo de positie in rekening van de kredietnemer vaststelt.

Artikel 3 – Inwerkingtreding, wijzigingen en duur
§ 1.

Gebruiksvormen
De kredietopening kan onder diverse vormen gebruikt worden.
De kredietnemer en de Bank bepalen de gebruiksvormen bij de
oorspronkelijke kredietopeningsbrief of -overeenkomst of bij
latere wijziging ervan.

Elke kredietopening wordt beheerst :
-

Gebruikmaking

Wanneer hetzij de overboeking, hetzij de compensatie tussen de
verschillende rekeningen een omzetting van vreemde munten
vereist, dan gebeurt zulks tegen de koers die geldt op het
moment van omzetting.

Wijzigingen
Wijzigingen met betrekking tot de kredietopening of
gebeurtenissen, zoals die genoemd in artikel 13 en 14, brengen
geen schuldvernieuwing teweeg. Voor zover nodig blijven de
zekerheden behouden. De Bank is niet verplicht de derde-garant
in kennis te stellen van deze wijzigingen of gebeurtenissen.

§ 2.

De Bank heeft het recht alle haar verschuldigde bedragen in
hoofdsom, interesten en bijhorigheden te debiteren in rekening.
Hierdoor ontstaat geen schuldvernieuwing.

Duur

§ 3.

Interestvergoeding

Onverminderd de toepassing van de artikelen 18, 19 en 20 is de

-

In geval de kredietnemer over een gebruiksvorm kaskrediet
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verschuldigd was tot de datum van definitieve ontvangst van de
betaling door de Bank, tegen een interestvoet die gelijk is aan de
basisinterestvoet van de Bank voor kaskredieten, verhoogd met 6 %
's jaars.

beschikt zijn op de debetstand in rekening interesten
verschuldigd tegen de overeengekomen debetinterestvoet voor
kaskrediet in de betrokken munt. Bij overschrijding van het
maximum opneembare bedrag van de kredietopening of van het
maximumbedrag per gebruiksvorm of combinatie van
gebruiksvormen, of bij beëindiging van de kredietopening bij
toepassing van artikel 19 en 20, is de kredietnemer bovenop de
debetinterestvoet voor kaskrediet in de betrokken munt een
vergoeding verschuldigd van 6 procent ’s jaars, berekend op het
bedrag van de overschrijding in geval van overschrijding en op
de bedragen die moeten worden terugbetaald in geval van
beëindiging van de kredietopening. De regeling van de
overschrijding geldt ook voor op de vervaldag onbetaald
gebleven maar niet in rekening geboekte kredietverbintenissen.
Het percentage van de vergoeding mag door de Bank ten allen
tijde worden gewijzigd.
-

In geval de kredietnemer over geen gebruiksvorm kaskrediet
beschikt zijn in de in de alinea hiervoor bedoelde gevallen op de
debetstand in rekening interesten verschuldigd tegen de
debetinterestvoet die bij de Bank van toepassing is voor
zichtrekeningen in de betrokken munt.

-

Zolang bepaalde rekeningen, waarin het krediet functioneert,
tevens deel uitmaken van een notional pooling overeenkomst,
primeren voor die rekeningen de voorwaarden m.b.t. de
debetinteresten vermeld in laatstgenoemde overeenkomst.

§ 4.

§ 5. Niet-beschikbaarheid van de Euribor/Libor of munt.
De Bank zal de kredietnemer onmiddellijk in kennis stellen indien
zij, in verband met een te verlenen voorschot in het kader van
een krediet, vaststelt:
(a)

(b)
(c)

In dit geval, zal het voorschot niet verleend worden.
In het geval van een bestaand voorschot toegekend in het kader
van een roll-over krediet en waarvan de interestperiode moet
hernieuwd worden, zal

De kredietnemer verbindt zich ertoe dat het betalingsverkeer
evenals het volume aan financiële verrichtingen bij de Bank in het
algemeen, in verhouding zal staan tot het bedrag van de
toegestane kredieten.
De Bank houdt zich het recht voor overschrijvingsopdrachten die
door derden aan haar worden bezorgd voor uitvoering ten gunste
van één of meerdere rekeningen, door de kredietnemer gehouden
bij andere financiële instellingen, op rekening van de
kredietnemer bij de Bank te boeken.

Artikel 6 – Interesten, provisies, commissies en kosten
§ 1. De interesten, provisies, commissies en kosten worden per
gebruiksvorm bepaald. De Bank mag, rekening houdend met de
marktomstandigheden, de interesten, provisies, commissies en
kosten te allen tijde wijzigen. De kennisgeving van de wijziging
mag geschieden bij een gewone brief aan de kredietnemer of door
een bij de rekeninguittreksels gevoegd bericht en blijkt op
voldoende wijze uit de overlegging door de Bank, van de kopie van
de brief die of het bericht dat aldus aan de kredietnemer werd
gestuurd; de kredietnemer wordt verondersteld deze wijzigingen
te hebben aanvaard indien hij de kredietopening of de betrokken
gebruiksvorm niet heeft beëindigd met een ter post aangetekend
schrijven aan de Bank gericht binnen de 30 dagen na verzending,
door deze laatste, van de brief of het bericht waarmee hij van
deze wijzigingen wordt in kennis gesteld.

2.

indien paragraaf (c) van toepassing is, de kredietnemer dit
voorschot terugbetalen in de munt waarin het ter
beschikking gesteld werd en zal de Bank het voorschot
beschikbaar stellen in EUR.

Indien een nieuwe wettelijke of reglementaire bepaling, een richtlijn
uitgaande van een bevoegde overheid of een fiscale, monetaire of
bankmaatregel of een wijziging in de interpretatie of de toepassing
van deze bepaling, richtlijn of maatregel, betreffende met name het
niveau van het eigen vermogen van de Bank, haar verplichte
reserves of de manier om haar eigen vermogen aan te wenden voor
de dekking van de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het
krediet, tot gevolg zou hebben:
- dat de kosten voor de Bank van de toekenning of de
instandhouding van het krediet toenemen;
- dat de Bank verplicht wordt tot een betaling op of berekend onder
verwijzing naar het krediet;
- dat het bedrag van iedere door de Bank op grond van het krediet
te ontvangen betaling vermindert;
- dat de Bank verplicht wordt, het bedrag van het eigen vermogen
dat zij moet aanwenden voor de dekking van de rechten en
verplichtingen voortvloeiend uit het krediet, te verhogen,

§ 3. Wanneer een gebruiksvorm werd toegekend tegen een interestvoet,
samengesteld uit een referentie-interestvoet (zoals de EONIA, de
EURIBOR of de IRS) en een marge, en de referentie-interestvoet
negatief is, wordt deze laatste geacht gelijk te zijn aan nul.
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indien paragraaf
(a) of (b) van toepassing is, de
interestvoet van het voorschot voor de interestperiode gelijk
zijn aan de som van de marge en de interest zoals door de
Bank bepaald. Deze interest zal de kost voor de Bank
uitdrukken om dit voorschot te financieren en de bron
hiervoor zal door de Bank op redelijke wijze worden
gekozen.

§ 6. Bepalingen vanwege de bevoegde overheid

De berekening gebeurt in de betrokken munt op basis van een
breuk waarbij het werkelijk aantal verlopen dagen in de teller
vermeld wordt en het aantal dagen in een jaar, op de markt van
de betrokken munt, in de noemer vermeld wordt (namelijk
conform marktpraktijken, 360 of 365 in functie van de betrokken
munt).

5§
op
een
de

1.

In de hierboven omschreven hypothesen en indien de Bank of de
kredietnemer het vragen, zullen de Bank en de kredietnemer
onderhandelen (voor een periode niet langer dan 30 dagen)
teneinde overeenstemming te bereiken over een alternatieve
methode voor het bepalen van de interestvoet en/of voor de ter
beschikkingstelling van een voorschot in de betrokken munt.

§ 2. Tenzij anders overeengekomen zijn de interesten, provisies,
commissies en kosten driemaandelijks, na verlopen termijn
verschuldigd en worden zij voor de verlopen periode, in het begin
van elk daaropvolgend kalenderkwartaal in rekening gebracht.

§ 4. Behoudens toepassing van artikel
ongeacht de aard ervan, dat
vervaldag niet werd betaald,
berekend dag na dag vanaf

dat Euribor/Libor niet gepubliceerd wordt en dat, om of rond 12
uur op de datum van bepaling van de interestvoet, geen of
slechts één referentiebank een interestvoet
aan de Bank
meedeelt; of
vóór 17 uur op de datum van bepaling van de interestvoet, dat de
kost om overeenstemmende deposito’s te krijgen op de betrokken
interbankenmarkt hoger zou zijn dan Euribor/Libor; of
vóór 17 uur op de datum van bepaling van de interestvoet en
voor zover de gevraagde munt niet EUR is, dat de munt niet
gemakkelijk beschikbaar is voor de Bank voor het gevraagde
bedrag en de gevraagde duur.

zal de Bank de kredietnemer daarvan onmiddellijk schriftelijk in
kennis stellen met vermelding van de interestvoet en/of andere
provisies die zullen moeten worden toegepast op het krediet of van
het aan de Bank te betalen bedrag om haar te vergoeden voor de
hiervoor genoemde gevolgen.

3, is op elk opeisbaar bedrag,
de (normale of vervroegde)
verwijlinterest verschuldigd,
datum waarop het bedrag
2/12

§ 2. De Bank is gerechtigd, de schuldenaars van de gecedeerde
vorderingen van die cessie tot zekerheid in kennis te stellen en
alles te doen om deze cessie tegenstelbaar te maken aan
derden, dit alles op kosten van de kredietnemer.

De kredietnemer beschikt over een termijn van 15 dagen na de
ontvangst van het bericht van de Bank om deze schriftelijk te laten
weten dat het zijn wens is:
- ofwel het krediet voort te zetten en daartoe de bijkomende kosten
te dragen. De bijkomende kosten zullen uiterlijk 30 dagen na de
datum van de kennisgeving door de Bank worden toegepast.

De kredietnemer verbindt zich ertoe om de Bank alle
inlichtingen en documenten met betrekking tot deze
schuldvorderingen te bezorgen indien zij daarom verzoekt. Hij
geeft de Bank de toestemming om dergelijke inlichtingen in te
winnen of documenten te verzamelen bij derden die de
schuldenaar zijn van gecedeerde vorderingen.

- ofwel het krediet te beëindigen en 30 dagen na de datum van de
kennisgeving door de Bank over te gaan tot de vroegtijdige
terugbetaling van elk verschuldigd bedrag in hoofdsom samen
met de interesten vervallen op de dag van die terugbetaling en
samen met alle andere aan de Bank krachtens het krediet
verschuldigde
bedragen,
met
inbegrip
van
de
wederbeleggingsvergoeding, voor zover die voorzien is in de
betrokken gebruiksvorm.

De Bank heeft het recht om het pand of de gecedeerde
schuldvorderingen op een wettelijke manier te gelde te maken
tot aanzuivering van de aan haar, zoals hiervoor omschreven,
verschuldigde sommen.

Bij ontstentenis van een schriftelijke bevestiging vanwege de
kredietnemer binnen de gestelde termijnen zal de eerste optie van
toepassing zijn.

Artikel 9 – Meldingsplicht -toezicht
§ 1.

Indien de overheid later de in dit artikel beoogde maatregelen zou
verminderen of afschaffen, zal de Bank ook de bijkomende kosten
waarvan hiervoor sprake is, verhoudingsgewijs verminderen of
afschaffen vanaf de datum van het van kracht worden van de
vermindering of afschaffing van de bedoelde maatregelen.
Artikel 7 – Hoofdelijkheid – ondeelbaarheid
Ten aanzien van de Bank zijn alle verbintenissen van de
kredietnemers, zowel actief als passief, steeds hoofdelijk en
ondeelbaar, met de meest uitgebreide gevolgen van ondeelbaarheid,
zelfs al worden die verbintenissen geboekt in een rekening geopend op
naam van slechts één of enkele van de kredietnemers. Bijgevolg heeft
elke kredietnemer het recht om alleen alle verrichtingen met de Bank
te doen en zijn handtekening verbindt al de anderen.
Ten aanzien van de Bank zijn de derde-garanten, persoonlijke
zekerheidsverstrekkers, hoofdelijk en ondeelbaar verbonden met de
kredietnemers.
In afwijking van art. 1210 en 1285 van het Burgerlijk Wetboek blijven,
nadat één of meer van de kredietnemers of derde-garanten van zijn of
hun verplichtingen ontslagen is (zijn), alle anderen gehouden voor het
volledig bedrag, zonder dat de Bank haar rechten tegenover hen moet
voorbehouden. Dergelijk ontslag brengt geen schuldvernieuwing met
zich mee en de kredietopening blijft gewaarborgd door de reeds
gevestigde zekerheden. De Bank kan evenwel eisen dat de zekerheden
opnieuw worden gevestigd of bevestigd door de verstrekker(s) ervan.

De kredietnemer zal een kopie van alle boekhoudstaten die hij
wettelijk verplicht is op te stellen, aan de Bank bezorgen zodra
ze zijn opgesteld.
§ 2.

De Bank heeft het recht op kosten van de kredietnemer haar
vertegenwoordigers ter plaatse te sturen en derden te belasten
met bepaalde onderzoekingen, al of niet ter plaatse bij de
kredietnemer of de derde-garant. De kredietnemer en de
derde-garant moeten o.m. op verzoek van deze personen of de
Bank zonder verwijl iedere informatie meedelen die deze
personen of de Bank nodig achten om zich te allen tijde een juist
beeld te vormen van de toestand van de kredietnemer of de
derde-garant, inzonderheid van hun voorraden, handels- en
andere vorderingen, orderboek en financiële toestand, alsook
van het naleven door de kredietnemer of de derde-garant van
alle reglementeringen, waaronder de reglementering op de
stedebouw en de milieuwetgeving.
De Bank heeft het recht op de kosten van de kredietnemer een
bodemonderzoek te laten uitvoeren op de onroerende goederen
van de kredietnemer of de derde-garant.

Artikel 8 – Algemeen pand - algemene cessie van
schuldvorderingen
§ 1. Onder voorbehoud van specifieke wettelijke bepalingen en tot
zekerheid van de terugbetaling van alle bedragen die de
kredietnemer hetzij alleen, hetzij samen met een of meer derden
verschuldigd zou zijn aan de Bank, uit hoofde van alle huidige
en/of toekomstige schuldvorderingen, ongeacht hun aard, of uit
hoofde van alle ten gunste van de Bank onderschreven of te
onderschrijven borgstellingen en/of persoonlijke zekerheden:

De Bank heeft het recht om, op elk ogenblik en op kosten van de
kredietnemer, in het bijzonder telkens ze dit nodig acht voor
haar risicoanalyse en in ieder geval wanneer de toepasselijke
wetgeving haar daartoe verplicht, een waardering van de
goederen, die bezwaard zijn met een zekerheid in haar voordeel
of die het voorwerp uit maken van een hypothecair mandaat of
een mandaat tot pandvestiging in haar voordeel, te laten
uitvoeren door haar vertegenwoordigers of derden.

- geeft de kredietnemer ten voordele van de Bank in pand alle
financiële instrumenten en contanten die zich voor hem of
voor zijn rekening in handen van de Bank bevinden;

De Bank heeft het recht bij gelijk welke derde inlichtingen in te
winnen voor deze onderzoekingen die gebeuren zonder
aansprakelijkheid van harentwege.

- cedeert de kredietnemer aan de Bank alle huidige en
toekomstige schuldvorderingen op de Bank, (andere dan
deze hiervoor vermeld) en op derden, uit welke hoofde ook,
zoals onder meer handelsvorderingen en andere
vorderingen op cliënten, vergoedingen uit hoofde van
prestaties en diensten, vorderingen uit opbrengsten van
roerende of onroerende goederen, vorderingen op kredietof andere financiële instellingen, vorderingen aangaande
schadevergoedingen, pensioenen, verzekeringsuitkeringen,
vergoedingen met betrekking tot de sociale zekerheid, of
vorderingen op de overheid in het kader van de fiscale
reglementering.
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De kredietnemer en de derde-garant moeten de Bank onverwijld
op de hoogte brengen van alle relevante ontwikkelingen in hun
zaken,
van
elke
wijziging
inzake
hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid, wijziging van woonplaats,
maatschappelijke zetel of exploitatiezetels of creatie van
bijkomende exploitatiezetels, en haar mededeling doen van alle
feiten die krachtens wettelijke beschikkingen moeten worden
bekendgemaakt.
Zo moeten zij onder meer elke omstandigheid en elke handeling
als bedoeld in artikel 20 ter kennis brengen.

§ 3.
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Registratie in het Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale
Bank van België (NBB)
Het nummer van elke gebruiksvorm toegekend binnen deze
kredietopening (uitgezonderd kaskrediet), alsmede de identiteit
van elke kredietnemer maakt het voorwerp uit van een
registratie in het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank
van België, overeenkomstig artikel 322 §3 van het WIB 92 en
het Koninklijk uitvoeringsbesluit van 17 Juli 2013.
De Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14 te 1000
Brussel , is de verantwoordelijke voor de verwerking van de
meegedeelde gegevens.

verbintenis om niet ten gunste van derden te hypothekeren, in pand te
geven of te vervreemden werd aangegaan, moeten voor een voldoende
bedrag en bij een door de Bank aanvaarde verzekeraar verzekerd zijn
voor hun nieuwwaarde tegen de risico’s van diefstal, brand,
waterschade, storm, blikseminslag, ontploffing, aanraking met luchten ruimtevaartuigen, glasbreuk, huurdersaansprakelijkheid en verhaal
der geburen. Bij ontstentenis hiervan kan de Bank zelf een verzekering
onderschrijven en de premies, die ten laste zijn van de kredietnemer,
betalen, zonder dat zij evenwel enige aansprakelijkheid draagt.
De kredietnemer moet het akkoord van de Bank vragen voor de
schaderegelingen die hij wenst te sluiten met de verzekeraar. Deze
bepaling geldt eveneens voor de derde-garant wat betreft de goederen
waarop de door hem gestelde zekerheid of verbintenis betrekking
heeft. De kredietnemer en de derde-garant moeten, zodra een
schadegeval deze goederen treft, de Bank onmiddellijk alle relevante
gegevens met betrekking tot het schadegeval en de verzekeraar
meedelen.

Doeleinden van de verwerking : de registratie heeft uitsluitend
tot doel om hetzij het bedrag van de belastbare inkomsten van
de kredietnemer vast te stellen, hetzij zijn vermogenssituatie te
bepalen met het oog op het invorderen van de belasting en de
voorheffingen verschuldigd in hoofdsom en opcentiemen, van de
belastingverhogingen en administratieve boeten, van de
interesten en van de kosten.
Elke kredietnemer heeft het recht tot inzage bij de Nationale
Bank van België van de gegevens die door het CAP op zijn naam
zijn geregistreerd en dit onder de voorwaarden zoals bepaald in
het Koninklijk Besluit van 17 juli 2013.
Hiertoe richt hij een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende
aanvraag aan de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14
te 1000 Brussel. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een
fotocopie recto verso van zijn identiteitsbewijs zoals bepaald in
hogergenoemd Koninklijk Besluit.
De kredietnemer die geen natuurlijk persoon is, voegt bij zijn
schriftelijke aanvraag een duidelijk leesbare fotokopie recto
verso van het identiteitsbewijs, zoals hierboven bepaald,
uitgereikt aan zijn gevolmachtigde, samen met het bewijs van
volmacht.
Elke kredietnemer kan kosteloos de rechtzetting of verwijdering
vragen van zijn in het CAP opgenomen identiteitsgegevens of
kredietgegevens.
Hiertoe richt hij zijn aanvraag tot de kredietverstrekker, die
indien nodig, een correctie bij de Nationale Bank zal doorvoeren.
De bewaartermijn van de aan het CAP meegedeelde gegevens
bedraagt acht jaar vanaf de afsluitingsdatum van het
kalenderjaar met betrekking tot hetwelk het laatste contract
waarvan het soort van contract ( gebruiksvorm binnen de
kredietopening) aan het CAP is meegedeeld, afgesloten of
beëindigd is.

Artikel 11 – Rechten, kosten, erelonen en uitgaven
Alle dossierkosten, andere kosten, taksen, zegel- en registratierechten,
retributierechten, erelonen, betekeningskosten en kosten van
hernieuwing, opheffing of verwijdering en, in het algemeen, alle kosten
die door de Bank nodig geacht worden voor de vestiging of het behoud
van de zekerheden, het toezicht op en het beheer van de
kredietopening en, in voorkomend geval, de gedwongen
tenuitvoerlegging zijn ten laste van de kredietnemer en mogen door
de Bank in rekening gebracht worden.
Artikel 12 – Belastingen - aanrekening betalingen – terugbetaling
- verzaking
§ 1. Alle betalingen die met betrekking tot de kredietopening worden
verricht door de kredietnemer of door een derde voor rekening
van de kredietnemer, gebeuren op kosten van de kredietnemer ten
zetel van de bank, vrij van alle huidige en toekomstige
belastingen, inhoudingen of taksen van welke aard ook, opgelegd
door onverschillig welke overheidsinstantie ("Belastingen").
Ingeval Belastingen zouden moeten worden afgetrokken van
onverschillig welke bedragen verschuldigd of betaald door de
kredietnemer, zal deze de nodige bijkomende bedragen betalen
zodat de Bank een nettobedrag ontvangt dat gelijk is aan het
totale bedrag dat zij zou hebben ontvangen indien de betaling niet
aan die Belasting was onderworpen. Binnen de 30 dagen na elke
betaling van Belastingen uitgevoerd door de kredietnemer zal
deze laatste aan de Bank het bewijs leveren dat die Belastingen
aan de bevoegde instantie werden gestort. Bovendien zal de
kredietnemer aan de Bank alle Belastingen terugbetalen die de
Bank in het kader van de kredietopening of een gebruiksvorm
hierop heeft betaald .

§ 4. Bepalingen voortvloeiend uit de toepassing van de Wet van 4
maart 2012 betreffende de Centrale voor Kredieten aan
Ondernemingen.
Elke op de kredietopening toegestane gebruiksvorm geeft
aanleiding tot registratie in de “Centrale voor Kredieten aan
Ondernemingen” (hierna “CKO”). Dit gebeurt overeenkomstig
artikel 3 van de geciteerde wet.
Deze registratie beoogt de centralisatie van kredietgegevens. Die
centralisatie draagt bij tot een betere evaluatie van:
- de risico’s die voor de financiële instellingen verbonden zijn
aan de kredietverlening en;
- de risico’s die de bijzondere aandacht wegdragen van de
toezichthouders op de financiële sector.
In de CKO worden in uitvoering van de geciteerde wet en haar
uitvoeringsbesluiten gegevens geregistreerd met betrekking tot
de kredietnemer, de gebruiksvormen en de wanbetalingen die
eruit voortvloeien.
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel is
meldingsplichtig in de zin van de geciteerde wet.

In de hiervoor genoemde gevallen en onverminderd de uit dit
artikel voortvloeiende verplichtingen van de kredietnemer zal
deze laatste het recht hebben, mits een schriftelijke opzegging
van 15 dagen aan de Bank, de kredietopening of de betrokken
gebruiksvorm te beëindigen en vervroegd terug te betalen, samen
met de interesten vervallen op de dag van die terugbetaling en
samen met alle andere aan de Bank krachtens het krediet
verschuldigde
bedragen,
met
inbegrip
van
de
wederbeleggingsvergoeding, voor zover die voorzien is in de
betrokken gebruiksvorm, zonder dat zulks evenwel een invloed
zou hebben op zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel.

De kredietnemer heeft het recht op toegang tot en rechtzetting
van de gegevens, volgens de procedure vermeld op de website
van de Nationale Bank van België: http://www.nbb.be.
De CKO bewaart de gegevens ten behoeve van de
meldingsplichtigen tot één jaar na hun referentiedatum. De
Nationale Bank van België kan de gegevens voor langere duur
bewaren voor wetenschappelijke of statistische doeleinden. Zij
kan dat eveneens doen in het kader van haar activiteiten
overeenkomstig de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van
het organiek statuut van de Nationale Bank van België.

De bepalingen van dit artikel gelden niet voor de belastingen op
de totale nettowinst van de Bank.
§ 2. Indien de Bank, krachtens de kredietopening of om welke andere
reden ook, verscheidene schuldvorderingen op de kredietnemer
bezit, heeft zij het recht, de betalingen die door de kredietnemer
of door een derde voor rekening van de kredietnemer worden
verricht, aan te rekenen op de schuldvordering die zij verkiest. De
door de kredietnemer of door derden voor zijn rekening betaalde
bedragen worden eerst op het niet-gewaarborgde deel van de
schuldvorderingen aangerekend. De betalingen zullen in de
volgende volgorde worden aangewend: in eerste instantie de
moratoire interest, vervolgens de interest, daarna alle andere

Artikel 10 – Verzekering
Al de roerende en onroerende goederen die bestemd zijn of dienstig
zijn voor het beroep of de activiteit van de kredietnemer en al de
roerende en onroerende goederen van de kredietnemer of de derdegarant die met een hypotheek of een pandrecht bezwaard zijn ten
voordele van de Bank of waarvoor te haren gunste een belofte of
volmacht tot hypotheek of verpanding werd verstrekt of een
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verschuldigde bedragen, met uitzondering van de hoofdsom, en
ten slotte de terug te betalen hoofdsom.
§ 3. Alle door de kredietnemer verschuldigde bedragen zijn van
rechtswege op hun vervaldag betaalbaar, zonder dat enig bericht
of enige ingebrekestelling nodig is, op de door de Bank
aangegeven rekening.
Als de vervaldag van onverschillig welk bedrag, verschuldigd door
de kredietnemer, niet op een Werkdag, zoals verder bepaald, valt
zal de betaling worden uitgesteld tot de erop volgende Werkdag,
tenzij die Werkdag in een andere kalendermaand valt. In dat geval
zal de betaling worden uitgevoerd op de Werkdag vóór de
oorspronkelijk geplande vervaldag.
De kredietnemer verbindt zich ertoe, een provisie aan te leggen
die voldoende is voor de betaling ervan. De Bank zal de rekening
van de kredietnemer met alle verschuldigde bedragen debiteren.

B.

Elke kennisgeving van een vervroegde terugbetaling of verzaking
is onherroepelijk.
C.

De vervroegd terugbetaalde bedragen, de op hun normale
vervaldag terugbetaalde bedragen en de bedragen waaraan
verzaakt werd, kunnen niet heropgenomen worden aangezien het
krediet evenals de kredietopening, bij toepassing van artikel 18, op
de betrokken data voor een overeenkomstig bedrag van
rechtswege beëindigd worden.
Artikel 13 – Overlijden
Bij het overlijden van de kredietnemer of van één van de
kredietnemers wordt de kredietopening van rechtswege geschorst
vanaf het tijdstip dat de Bank schriftelijk in kennis wordt gesteld van
het overlijden , onverminderd haar recht om zich op het feit te
beroepen indien ze hiervan langs andere weg kennis kreeg. Deze
schorsing belet niet dat de interesten en provisies blijven verder lopen.

D.

De schorsing van de kredietopening bij overlijden belet niet dat de
Bank het recht behoudt om op basis van de artikelen 19 en 20 van
onderhavige Algemene Voorwaarden de kredietopening te beëindigen.
De Bank beschikt hiertoe over een periode van drie maanden ingaand
vanaf het in vorige alinea omschreven tijdstip.
Indien zij van dit recht tot beëindiging geen gebruik heeft gemaakt zal
de kredietopening onder dezelfde clausules en voorwaarden
voortgezet worden door alle of sommige algemene rechtsopvolgers
van de overledene, samen met de overlevende kredietnemers indien er
zijn. De Bank heeft het recht daarmee het uitdrukkelijk en geschreven
akkoord te eisen van de algemene rechtsopvolgers met wie de
kredietopening wordt voortgezet alsook van hen met wie de
kredietopening niet wordt voortgezet en kan tevens vragen dat een
gevolmachtigde wordt aangesteld om de rechtsopvolgers en de
eventuele overige kredietnemers te vertegenwoordigen in hun
betrekkingen met de Bank.

E.

vennootschap(pen) aan wie volgens het splitsingsvoorstel de
kredietopening niet werd toegewezen, blijft (blijven) evenwel
hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van de
verbintenissen uit de kredietopening, ook die voortkomend uit de
opnemingen na de splitsing, zolang zij hiervan door de Bank niet
werd(en) ontslagen. Indien het splitsingsvoorstel niet bepaalt
aan welke vennootschap de kredietopening wordt toegewezen,
zijn alle bij de splitsing betrokken vennootschappen hoofdelijk
en ondeelbaar gehouden tot nakoming van de verbintenissen uit
de kredietopening, ook die voortkomend uit opnemingen na de
splitsing, en kunnen zij allen verder gebruik maken van de
kredietopening. De Bank kan vragen dat een gevolmachtigde
wordt aangesteld om de rechtsopvolgers en de eventuele
overige kredietnemers te vertegenwoordigen in hun
betrekkingen met de Bank.
Bij fusie van een vennootschap-kredietnemer, wordt de
kredietopening van rechtswege tegen dezelfde clausules en
voorwaarden voortgezet door de overnemende of de uit de fusie
ontstane nieuwe vennootschap, samen met de overige
kredietnemers indien er zijn.
Bij inbreng van alle activa of passiva van een vennootschapkredietnemer overeenkomstig de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen, evenals bij alle in dit wetboek daarmee
gelijkgestelde verrichtingen, wordt de kredietopening van
rechtswege tegen dezelfde clausules en voorwaarden voortgezet
door de overnemende vennootschap, samen met de overige
kredietnemers indien er zijn. Hetzelfde geldt bij inbreng van een
bedrijfstak van een vennootschap-kredietnemer waarin deze
kredietopening begrepen is, overeenkomstig de regeling
waarin het wetboek van vennootschappen voorziet. De
overdragende vennootschap blijft evenwel hoofdelijk en
ondeelbaar gehouden tot nakoming van de verbintenissen uit de
kredietopening, ook die uit opnemingen na de overdracht,
zolang zij hiervan door de Bank niet werd ontslagen.
De voortzetting van de kredietopening door de rechtsopvolgers
in de gevallen A, B en C, voorvallen waarvan de Bank zo vlug
mogelijk dient in kennis gesteld te worden, samen met het
ontslag van verplichtingen dat door de Bank aan sommigen
onder hen wordt toegestaan, brengt geen schuldvernieuwing
met zich mee en de kredietopening blijft gewaarborgd door de
reeds gevestigde zekerheden . De Bank kan evenwel eisen dat
de zekerheden opnieuw worden gevestigd of bevestigd door de
verstrekker(s) ervan of de rechtsopvolgers. De zekerheden
blijven alle verbintenissen van de rechtsopvolgers uit hoofde
van de kredietopening waarborgen ; indien de zekerheden
eveneens waren gevestigd voor toekomstige verbintenissen van
de kredietnemer ten aanzien van de Bank, andere dan uit hoofde
van de kredietopening, waarborgen zij eveneens deze
toekomstige verbintenissen van de rechtsopvolgers, behoudens
in geval van overdracht van een bedrijfstak zoals bedoeld in C.
De voortzetting van de kredietopening in de gevallen A, B en C
belet niet dat de Bank het recht behoudt om op basis van de
artikelen 19 en 20 van onderhavige Algemene Voorwaarden de
kredietopening te beëindigen of te schorsen. De Bank beschikt
hiertoe over een periode van drie maanden vanaf het tijdstip
waarop ze van de splitsing, de fusie of de inbreng schriftelijk in
kennis wordt gesteld door de kredietnemers of hun
rechtsopvolgers, onverminderd haar recht om zich op het feit te
beroepen indien ze hiervan langs andere weg kennis kreeg.

De voortzetting van de kredietopening door de rechtsopvolgers, samen
met het ontslag van verplichtingen dat door de Bank aan sommigen
onder hen kan worden toegestaan, brengt geen schuldvernieuwing
met zich mee en de kredietopening blijft gewaarborgd door de reeds
gevestigde zekerheden. De Bank kan evenwel eisen dat de zekerheden
opnieuw worden gevestigd of bevestigd door de verstrekker(s) ervan
of de rechtsopvolgers. De zekerheden, ook deze die door de overleden
kredietnemer werden gevestigd, blijven alle verbintenissen van de
rechtsopvolgers uit hoofde van de kredietopening waarborgen; indien
de zekerheden eveneens waren gevestigd voor toekomstige
verbintenissen van de kredietnemer ten aanzien van de Bank, andere
dan uit hoofde van de kredietopening, waarborgen zij eveneens deze
toekomstige verbintenissen van de rechtsopvolgers.

De Bank kan te allen tijde de stand van de verbintenissen van de
kredietnemers aan elk van de kredietnemers of de derde-garant of een
van hun rechtsopvolgers meedelen. De derde-garant kan zonder het
akkoord van de kredietnemer de Bank niet dwingen andere
inlichtingen te geven.

Artikel 14 – Splitsing, fusie en inbreng van algemeenheid of
bedrijfstak

Artikel 16 – Verbintenissen en verhaal van de kredietnemers en de
derde-garant

A.

De derde-garant kan zich niet beroepen op de tijdsbepaling die
toegekend was aan de kredietnemer in de kredietopeningsbrief of overeenkomst, ingeval de kredietnemer zelf niet langer het voordeel
van de tijdsbepaling geniet.
In voorkomend geval doet hij afstand van het voordeel van art. 2037
van het Burgerlijk Wetboek. De door hem aangegane verbintenissen, of

Artikel 15 – Mededelingen aan kredietnemers en de derde-garant

Bij splitsing van een vennootschap-kredietnemer, wordt de
kredietopening van rechtswege tegen dezelfde clausules en
voorwaarden voortgezet met enerzijds de vennootschap(pen)
waarvan volgens het splitsingsvoorstel de kredietopening of de
schulden uit de kredietopening werden toegewezen en
anderzijds de overige kredietnemers indien er zijn. De
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of de kredietopening te beëindigen door het betekenen ervan per
aangetekende brief met een voorbericht van 30 dagen ingaand
op de datum van verzending. De schorsing of de beëindiging met
voorbericht kan slaan op de kredietopening in haar geheel of op
één of meerdere gebruiksvormen of maximum opneembare
bedragen ervan en dit zowel voor het benutte als voor het niet
benutte deel van de kredietopening of de gebruiksvorm ervan.
Nieuwe opnemingen in een gebruiksvorm na betekening van de
schorsing of de beëindiging zijn slechts mogelijk ten belope van
het bedrag zoals het op het ogenblik van verzending van de
schorsings- of de beëindigingsbrief uitstond en inzoverre de
looptijd van deze nieuwe opnemingen niet verder strekt dan de
dag voorafgaand aan de datum van ingang van de schorsing of
de beëindiging. Een bestaande schorsing kan slechts met
akkoord van de Bank worden opgeheven.
Door de beëindiging met voorbericht worden alle door de
kredietnemer in de door de beëindiging getroffen
gebruiksvormen opgenomen bedragen onmiddellijk opeisbaar op
het ogenblik dat de beëindiging ingaat behalve voor
gebruiksvormen waarbij er een looptijd werd bedongen voor
terugbetaling van de opnemingen, in welk geval de looptijd voor
terugbetaling onverminderd behouden blijft.

de door hem verstrekte zekerheden worden verleend onafhankelijk
van de andere, ter afdekking van de verbintenissen van de
kredietnemer, verleende zekerheden.
De derde-garant die een gedeeltelijke betaling van de schuld heeft
gedaan, kan geen enkele persoonlijke of subrogatoire vordering
instellen of geen enkel verhaal in welke vorm ook uitoefenen tegen de
kredietnemer of een andere derde-garant zolang de Bank niet volledig
is terugbetaald. Hetzelfde principe geldt ten aanzien van de
kredietnemers in geval van gedeeltelijke betaling door één van hen.
Artikel 17 – Handelingen waarvoor het akkoord van de Bank
vereist is
§ 1.

§ 2.

Zolang de kredietnemer niet van alle verbintenissen tegenover
de Bank bevrijd is, zal hij, zonder het voorafgaand schriftelijk
akkoord van deze laatste, de goederen die bestemd zijn of
dienstig zijn voor zijn beroep of zijn activiteit niet mogen
verpachten, verhuren voor meer dan negen jaar of verhuren met
vooruitbetaling van meer dan één jaar huur of overgaan tot het
verlenen van een persoonlijk recht van bewoning. Hetzelfde
verbod geldt voor de goederen die met een hypotheek of
pandrecht bezwaard zijn ten voordele van de Bank of waarvoor
te haren gunste een belofte of volmacht tot hypotheek of
verpanding werd verstrekt of een verbintenis om niet ten gunste
van derden te hypothekeren, in pand te geven of te
vervreemden werd aangegaan. Evenmin zal de kredietnemer,
zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de Bank deze
goederen mogen vervreemden, inbrengen, of de bestemming of
de aard ervan veranderen. Noch zullen deze goederen, zonder
het voorafgaand schriftelijk akkoord van de Bank mogen
bezwaard worden met zakelijke rechten of met zakelijke
zekerheidsrechten in het voordeel van een derde, of mag hiertoe
mandaat verleend worden.

§ 2.

Artikel 20 – Onmiddellijke schorsing en onmiddellijke beëindiging

De hiervoor omschreven handelingen mogen evenmin zonder
het voorafgaand schriftelijk akkoord van de Bank gesteld
worden door een derde-garant, zakelijke zekerheidsteller, met
betrekking tot de goederen waarop de door hem gestelde
zekerheid of aangegane verbintenis betrekking heeft. De derdegarant, persoonlijke zekerheidsteller, mag de hiervoor
omschreven handelingen evenmin stellen met betrekking tot de
onroerende goederen waarvan hij eigenaar is of waarop hij
zakelijke rechten geniet.

§ 3.

Zolang de kredietnemer niet van alle verbintenissen tegenover
de Bank bevrijd is, zal hij zijn verbintenissen jegens derden niet
door persoonlijke zekerheid doen waarborgen. De kredietnemer
mag evenmin zelf een persoonlijke zekerheid stellen voor de
verbintenissen van derden zonder het voorafgaand schriftelijk
akkoord van de Bank. Ook een derde-garant, persoonlijke
zekerheidsteller, mag geen zekerheid ten gunste van derden
stellen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Bank.

§ 4.

De kredietnemer verbindt er zich toe geen toekenning,
verhoging, vernieuwing, verlenging of wederopneming, hetzij
van een krediet, hetzij van een lening, aan te vragen bij een
andere financiële instelling, zonder het voorafgaand schriftelijk
akkoord van de Bank.

De Bank heeft het recht om het niet benutte deel van de
kredietopening of het niet benutte deel van een gebruiksvorm
ervan geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen met
onmiddellijke uitwerking en zonder ingebrekestelling, zonder
dat daartoe een reden dient meegedeeld te worden.

§ 2.

Behoudens de gevallen van vervroegde opeisbaarheid waarin de
wet voorziet is de Bank tevens gerechtigd om de kredietopening
of een gebruiksvorm ervan en dit zowel voor het benutte als
voor het niet benutte deel geheel of gedeeltelijk te schorsen of
te beëindigen met onmiddellijke uitwerking en zonder
ingebrekestelling:

b) in geval van protest of op de dag na de aanbieding
onbetaald blijven van handelspapier waarop de
handtekening van de kredietnemer voorkomt ;
c) in geval de kredietnemer zijn beroepswerkzaamheid of
activiteit stopzet of indien deze dreigt te worden stopgezet
of substantieel wijzigt ; in geval van faillissement of
kennelijk onvermogen, staking van betalingen, verzoek om
uitstel van betaling, verzoek tot verkrijgen van een
gerechtelijke reorganisatie; in geval van strafbare feiten
gepleegd door de kredietnemer, zijn bestuurders,
zaakvoerders of directieleden, of één van deze personen;

Bij het verstrijken van een periode gesteld voor een gebruiksvorm of
voor een opneming in een gebruiksvorm of in geval van het op
vervaldag komen van (een deel van) de hoofdsom in een
gebruiksvorm, wordt de kredietopening voor een overeenkomstig
bedrag van rechtswege beëindigd, zonder dat de Bank enige
kennisgeving dient te doen.
Indien ten gevolge van de beëindiging van rechtswege een
overschrijding van het plafond van de kredietopening of van een
gebruiksvorm zou ontstaan dan dient deze overschrijding,
overeenkomstig artikel 4, §1, derde alinea onmiddellijk aangezuiverd
te worden.
Artikel 19 – Schorsing en beëindiging met voorbericht

d) in geval in hoofde van de kredietnemer één van de volgende
omstandigheden zich voordoet :
- overlijden, afwezigheid, feit of maatregel
handelings- of rechtsbekwaamheid aantast ;

De Bank heeft het recht, zonder daarvoor een reden te moeten
meedelen, de gebruikmaking van de kredietopening te schorsen
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§ 1.

a) in geval van wanbetaling of niet-naleving van een andere
voorwaarde of verbintenis met betrekking tot de
kredietopening of een gebruiksvorm, zoals onder meer
vervat in de bepalingen die conform artikel 2 toepasselijk
zijn op de kredietopening, of indien blijkt dat een
gebruiksvorm niet overeenstemt met het doel waarvoor
deze was toegestaan, of het voorwerp dat met een
gebruiksvorm gefinancierd wordt, vervreemd wordt, of in
geval de kredietopening of een gebruiksvorm werd
toegestaan op basis van door de kredietnemer verstrekte
informatie die onvolledig of onjuist blijkt te zijn, of in geval
mocht blijken dat de kredietnemer tijdens de duur van de
kredietopening onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft
verstrekt;

Artikel 18 – Beëindiging van rechtswege

§ 1.

De schorsing of beëindiging bij toepassing van § 1 verhindert
niet dat de kredietopening nadien nog geschorst of beëindigd
kan worden bij toepassing van artikel 20.
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die

de

k) indien een derde-garant, persoonlijke zekerheidsverstrekker , verkeert in een van de gevallen bedoeld sub a,
b, c, d, e , f, g, h, i of j hierboven ; indien een derde-garant,
zakelijke zekerheidsverstrekker, verkeert in een van de
gevallen bedoeld sub a, c of d ; indien een derde-garant,
zakelijke zekerheidsverstrekker, verkeert in een van de
gevallen sub f, g of h evenwel beperkt tot de goederen
waarop de door hem gestelde zekerheid of aangegane
verbintenis betrekking heeft.

- vrijwillige wijziging van het huwelijksvermogensstelsel of
vordering hiertoe die de belangen van de Bank kan
schaden ;
- ontbinding, invereffeningstelling, wijziging van de
rechtsvorm of het maatschappelijk doel, vermindering van
het maatschappelijk kapitaal, aanstelling van een
voorlopige bewindvoerder of voorlopige bestuurder ;
- fusie, splitsing, een hiermee gelijkgestelde verrichting,
inbreng of overdracht van algemeenheid of van een
bedrijfstak ;

§ 3.

Door de schorsing van de kredietopening of een gebruiksvorm
ervan bij toepassing van § 1 of § 2 worden alle
opnemingsrechten in de door de schorsing getroffen
gebruiksvormen met onmiddellijke ingang geschorst. De
schorsing op grond van één van de redenen opgesomd in § 2
hiervoor belet niet dat de kredietopening later op diezelfde of
een andere grond onmiddellijk wordt beëindigd

§ 4.

Door de beëindiging van de kredietopening of een gebruiksvorm
ervan bij toepassing van § 2 worden alle door de kredietnemer
in de door de beëindiging getroffen gebruiks-vormen opgenomen
bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de looptijd bedongen
voor de terugbetaling van de opgenomen bedragen.

- onenigheid onder beheerders, bestuurders, vennoten of
zaakvoerders, of onbestuurbaar worden van de
rechtspersoon wegens gerechtelijke aanhouding van één
van hen ;
- substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur die
een invloed kan hebben op de samenstelling van de
bestuursorganen (en personen belast met het bestuur en
het dagelijks beheer) of op de algehele risicobeoordeling
van de Bank ;
e) in geval van betekening van een bevel tot betaling of beslag
op een van de goederen van de kredietnemer of in geval van
niet-betaling door de kredietnemer van bevoorrechte of
hypothecair gedekte schuldvorderingen , alsook in geval van
niet-nakoming, schorsing of opeisbaarstelling van om het
even welke verbintenis bij de Bank of andere financiële
instelling of, in het algemeen, in geval van een voorval dat
financiële moeilijkheden laat voorzien of aan het licht kan
brengen of de vertrouwensrelatie kan aantasten ;
f)

Artikel 21 – Overdracht – vestiging van zekerheden door de Bank
De Bank heeft te allen tijde het recht, al haar rechten en
verplichtingen uit hoofde van de kredietopening over te dragen aan
één of meerdere derden, met behoud van de voorwaarden en
zekerheden, zonder hiertoe de toestemming van de kredietnemer te
moeten vragen.
De kredietnemer verleent de Bank volmacht om in zijn naam alle
daartoe nuttige formaliteiten te vervullen.

in geval met betrekking tot roerende of onroerende
goederen die bestemd zijn of dienstig zijn voor het beroep of
de activiteit van de kredietnemer of met betrekking tot
roerende of onroerende goederen die met een hypotheek of
pandrecht bezwaard zijn ten voordele van de Bank of
waarvoor te haren gunste een belofte of volmacht tot
hypotheek of verpanding werd verstrekt of een verbintenis
om niet ten gunste van derden te hypothekeren, in pand te
geven of te vervreemden werd aangegaan, het volgende
zich voordoet : bevel, beslag of andere rechtsactie van een
derde die ertoe strekt de eigenaar van deze goederen uit te
winnen, of stoornis in feite of in rechte met betrekking tot
deze
goederen ;
onteigening,
bouwovertreding,
verontreiniging of het zonevreemd zijn of worden van deze
goederen, bevel tot afbraak, inschrijving van een voorrecht
bepaald in art. 27, 5° van de wet van 16.12.1851

Tevens heeft de Bank het recht om zekerheden te verstrekken over
haar rechten in het voordeel van een derde zoals de centrale bank of
een gelijkaardige instelling.
Artikel 22 - Kennisgevingen en bewijs
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle mededelingen en
kennisgevingen ter uitvoering van de overeenkomst en van
onderhavige Algemene Voorwaarden geldig gedaan bij eenvoudige
briefwisseling of via ieder ander communicatiemiddel dat in de
gegeven omstandigheden geschikt voorkomt.
Het voorleggen door de Bank van een kopie uit haar dossier of
boekhouding is een voldoende bewijs van het bestaan van een
ingeroepen feit. Zo kan het bestaan en de hoegrootheid van de
schuldvordering van de Bank worden vastgesteld door een
rekeninguittreksel, zonder dat een authentieke of onderhandse akte
moet worden voorgelegd. Alle mededelingen en kennisgevingen
worden geldig gedaan aan één van de kredietnemers, op het adres van
de gekozen woonplaats. De Bank behoudt zich evenwel het recht voor
om mededelingen en kennisgevingen te doen op het adres van de
werkelijke woonplaats of ter woonplaats die haar het laatst is
meegedeeld.

g) in geval van overdracht of pand van of beslag op huur,
lonen, vergoedingen, toelagen, bankrekeningen of een
andere vordering van de kredietnemer ;
h) in geval van waardevermindering of verlies van zekerheden
gesteld in het voordeel van de Bank;
i)

j)

in geval de analyse van de boekhouding van de
kredietnemer naar het oordeel van de Bank aantoont dat
belangrijke verliezen werden geleden en dat zijn financieel
evenwicht of zijn solvabiliteit in het gedrang is, of indien uit
de vergelijking van balansen en/of boekhoudkundige
onderzoeken uitgevoerd door de Bank of in haar opdracht,
naar haar oordeel blijkt dat het gecumuleerd verlies van de
kredietnemer vijfentwintig procent beloopt van zijn eigen
middelen (kapitaal en reserves, evenwel met uitsluiting van
de herwaarderingsmeerwaarden), nadat de vereiste
afschrijvingen zijn verricht;

Artikel 23 – Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken en keuze
van woonplaats
Op de kredietopening is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en
alleen de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om eventuele geschillen
te beslechten.
De Bank kiest woonplaats op haar maatschappelijke zetel. De
kredietnemer en de derde-garant kiezen woonplaats op hun huidig
adres
indien het natuurlijke personen betreft of op
hun
maatschappelijke zetel indien het rechtspersonen betreft .
De Bank behoudt zich evenwel het recht voor alle exploten en akten te
betekenen op het adres van de werkelijke woonplaats of op het laatste
adres dat haar door de kredietnemer of door de derde-garant werd
meegedeeld.

in geval de kredietnemer de verplichtingen niet nakomt die
hem zijn opgelegd door de wetgeving, onder meer het
vennootschapsrecht, het boekhoudrecht, het milieurecht,
het stedebouwrecht of het recht dat geldt voor de
uitoefening van zijn beroepsactiviteit;
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§ 1. Het feit dat de Bank enig recht met betrekking tot de
kredietopening laattijdig, gedeeltelijk of helemaal niet uitoefent,
betekent niet dat zij aan dit recht verzaakt.

§ 3. De Bank heeft tevens het recht om, via het debet van de rekening
van de kredietnemer, een voorziening aan te leggen ten belope
van het geboekte bedrag van de garantie(s) (i) mits een
voorbericht van één maand, op elk moment en zonder daarvoor
een reden te moeten meedelen of (ii) zonder voorbericht, (a)
indien er beroep wordt gedaan op de garantie(s) of (b) indien de
Bank toepassing zou maken van haar rechten vervat in artikelen
19 of 20 van de onderhavige Algemene Voorwaarden of (c)
indien zich één of meerdere van de omstandigheden uit artikel
20 van de onderhavige Algemene Voorwaarden voordoen zonder
dat de Bank overgaat tot onmiddellijke schorsing of
onmiddellijke beëindiging van de kredietopening of de
gebruiksvorm ervan.

§ 2. Indien één van de clausules van toepassing op de kredietopening
nietig, onwettig of onuitvoerbaar zou zijn of worden, zal dat de
geldigheid van de andere clausules niet aantasten.
DEEL II: BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP SPECIFIEKE
GEBRUIKSVORMEN
Bankgaranties
Artikel 25 - Voorwaarden

Het aanleggen van deze voorziening is een overdracht in
eigendom tot zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen
die aan de Bank verschuldigd zijn of zullen zijn uit hoofde van
de garantie(s) uitgegeven door de Bank.

§ 1. Voor elk verzoek tot uitgifte van een garantie dient de
kredietnemer het aanvraagdocument van de Bank te gebruiken.
Elke uitgifte van een garantie vereist het akkoord van de Bank
met de inhoud van de tekst van de garantie. De kredietnemer
dient de tekst van de uit te geven garantie mee te delen aan de
Bank. Indien de tekst zowel slaat op een borgstelling als op een
autonome garantie beschouwt de Bank deze garantie als een
autonome garantie.

De zekerheid gesteld door het aanleggen van deze voorziening
zal niet vervallen door de boeking in rekening-courant van de
verschuldigde bedragen (met inbegrip van de intresten en
kosten) uit hoofde van de door de Bank uitgegeven garantie(s),
in welk geval de voorziening eveneens het debetsaldo in
rekening-courant zal dekken ten belope van het geboekte
bedrag.

Indien de kredietnemer de tekst van de uit te geven garantie
niet meedeelt aan de Bank is zij gemachtigd de garantie een
juridische vorm te geven en ze te verwoorden overeenkomstig
de eisen en de wensen van de begunstigde. De Bank kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die uit die keuze
van die juridische vorm en die bewoordingen kunnen
voortvloeien.

De Bank is gemachtigd om op elk ogenblik de voorziening aan te
wenden voor de terugbetaling van alle sommen, gedekt door
deze voorziening, die haar verschuldigd zijn.
§ 4. Indien één of meerdere buitenlandse rechtsstelsels gevolgen
zouden kunnen hebben op de garantie of op één of meerdere
verbintenissen in geval van een keten van garantie en
tegengarantie(s), (bijvoorbeeld indien de begunstigde van de
garantie of de begunstigde en/of de uitgever van één of van de
verbintenissen van een keten van garantie en tegengarantie(s)
niet in België verblijft/verblijven, of, indien de garantie of één
van de verbintenissen van een keten van garantie en
tegengarantie(s) onderworpen zijn aan buitenlands recht),
aanvaardt de kredietnemer alle gevolgen die uit de toepassing
van de wetten, de regelgeving en de gebruiken die van kracht
zijn onder dit recht voortvloeien.

Indien de kredietnemer de Bank om de uitgifte van garanties zou
verzoeken, voor zijn rekening, maar ter garantie van
verbintenissen van hetzij één van zijn dochterondernemingen,
hetzij van een andere vennootschap of entiteit van de groep,
hetzij van een andere vennootschap of entiteit met wie de
kredietnemer contractueel samenwerkt aan een project, hetzij
van personen onder werknemerscontract van de kredietnemer
of van een vennootschap van de groep, hetzij van een fysieke of
rechtspersoon met wie de kredietnemer of een vennootschap
van de groep contractueel verbonden is teneinde te
beantwoorden aan wettelijke of reglementaire vereisten, dient
deze partij wiens verbintenissen de kredietnemer wenst te
garanderen, op voorhand aanvaard te zijn door de Bank.

De kredietnemer aanvaardt tevens alle gevolgen indien binnen
een keten van garantie en tegengarantie(s) de ene verbintenis
aan een ander recht onderworpen is dan de andere
verbintenis(sen).

Betreft het een huurgarantie, dan, indien de huurder vermeld in
de huurovereenkomst een derde is of de kredietnemer en één of
meerdere derde(n)zijn, dient/dienen deze derde(n) op voorhand
aanvaard te zijn door de Bank.

De kredietnemer aanvaardt tevens alle gevolgen met betrekking
tot (i) eventuele clausules die bevoegdheid toekennen aan
buitenlandse rechtbanken of (ii) de tussenkomst van
buitenlandse
rechtbanken
in
strijd
met
dergelijke
bevoegdheidsclausules of (iii) de tussenkomst van rechtbanken
in kortgeding.

De kredietnemer verbindt zich er toe om aan de Bank alle
documenten en informatie mee te delen die de Bank nuttig zou
achten o.a. met betrekking tot de onderliggende transactie en
met het oog op de aanvaarding van de partij wiens
verbintenissen de kredietnemer wenst te garanderen. Zo
verbindt de kredietnemer er zich toe, in geval het een
huurgarantie betreft, om een kopie van het betrokken
huurcontract, mee te delen.

Te dien einde, verbindt de kredietnemer er zich toe om met
eigen middelen en onder zijn gehele en volledige
verantwoordelijkheid, alle nuttige en nodige controles uit te
voeren.

Indien, naar het oordeel van de Bank, de aard, het onderwerp,
de context, de voorwaarden, de onderliggende transactie, enz...
van een garantie een te groot risico oplevert of niet strookt met
de politiek van de BNP Paribas groep onder andere met
betrekking tot internationale sancties, financiële of economische
embargo’s, milieuverantwoordelijkheden of ethiek, enz., behoudt
de Bank zich het recht voor de uitgifte ervan te weigeren.

De Bank heeft het recht zich slechts definitief van de garantie of
tegengarantie bevrijd te beschouwen, wanneer de begunstigde
of tussenkomende partij dit uitdrukkelijk heeft te kennen
gegeven aan de Bank. Dit geldt zelfs indien er modaliteiten
voorzien zijn in de garantie of tegengarantie m.b.t. de vervaldag,
behalve indien de Bank ervan overtuigd is dat deze modaliteiten
m.b.t. de vervaldag niet ingaan tegen dwingende regelgeving of
erkende gebruiken van het land van de begunstigde.

§ 2. De kredietnemer verbindt er zich onherroepelijk toe de Bank
onmiddellijk alle bedragen terug te betalen die zij desgevallend
betaald heeft of die haar desgevallend aangerekend worden
voor de uitgifte, het behoud, het beheer en desgevallend, de
uitvoering van de garantie. Deze verbintenis tot (terug)betaling
geldt eveneens voor de provisies en kosten die hiermee verband
houden. De Bank heeft het recht de rekening van de
kredietnemer te debiteren met die bedragen.
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In het algemeen draagt de kredietnemer de gehele en volledige
verantwoordelijkheid voor het geheel van de verbintenissen die
aangegaan zullen worden om aan zijn instructies gevolg te
kunnen geven en verbindt hij zich er toe de Bank te vergoeden
voor alle gevolgen, met inbegrip van de terugbetaling aan de
Bank (of een andere entiteit van haar bankgroep) in het geval de
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Bank (of een andere entiteit van haar bankgroep) verplicht
wordt om te betalen in het land van de begunstigde en
tezelfdertijd het voorwerp zou uitmaken van een verbod tot
betalen in België.

Indien, naar het oordeel van de Bank, de aard, het onderwerp, de
context, de voorwaarden, de onderliggende transactie, enz... van
een documentair krediet een te groot risico oplevert of niet strookt
met de politiek van de BNP Paribas groep onder andere met
betrekking tot internationale sancties, financiële of economische
embargo’s,
discriminerende
bedingen,
milieuverantwoordelijkheden of ethiek, enz…, behoudt de Bank
zich het recht voor de uitgifte ervan te weigeren.

§ 5. Indien de garantie, volgens de door de Bank verrichte analyse, een
autonoom karakter heeft, waardoor zij volledig onafhankelijk is
van de onderliggende relatie die tussen de kredietnemer en de
begunstigde van de garantie bestaat of kan bestaan, erkent de
kredietnemer de noodzaak voor de Bank, die de kredietnemer
hiervan in kennis zal stellen, zonder verwijl de garantie uit te
voeren zodra hierop beroep wordt gedaan conform de tekst van
de garantie. De kredietnemer erkent tevens de noodzaak voor de
Bank tot een verlenging en/of wijziging (met uitsluiting van een
verhoging) van de garantie over te gaan indien een beroep op de
garantie duidelijk het gevolg blijkt te zijn van een weigering om
dadelijk tot deze verlenging en/of wijziging over te gaan. De
kredietnemer verbindt zich er bijgevolg toe, zich te onthouden
van elke maatregel die het verhinderen of uitstellen van de
uitvoering en/of verlenging en/of wijziging van de garantie tot
doel of als gevolg heeft, zelfs indien de eis van de begunstigde
of van de interveniënt tot het verkrijgen van de uitvoering, de
verlenging of de wijziging ongegrond lijkt en onverschillig de
excepties en argumenten die de kredietnemer persoonlijk in zijn
relatie met de begunstigde kan doen gelden.

§ 2. De kredietnemer verbindt er zich onherroepelijk toe de Bank
onmiddellijk alle bedragen terug te betalen die zij desgevallend
betaald heeft of die haar desgevallend aangerekend worden voor
de uitgifte, het behoud, het beheer en desgevallend de uitvoering
van het documentair krediet. Deze verbintenis tot (terug)betaling
geldt eveneens voor de provisies, kosten en intresten die hiermee
verband houden. De Bank heeft het recht de rekening van de
kredietnemer te debiteren met voormelde bedragen.
§ 3. De Bank heeft tevens het recht om, via het debet van de rekening
van de kredietnemer, een voorziening aan te leggen ten belope
van het geboekte bedrag van de documentaire kredieten, (i) mits
een voorbericht van één maand, op elk moment en zonder
daarvoor een reden te moeten meedelen, of (ii) zonder
voorbericht, (a) indien de Bank toepassing zou maken van haar
rechten vervat in artikelen 19 of 20 van de onderhavige Algemene
Voorwaarden of (b) indien zich één of meerdere van de
omstandigheden uit artikel 20 van de onderhavige Algemene
Voorwaarden voordoen zonder dat de Bank overgaat tot
onmiddellijke schorsing of onmiddellijke beëindiging van de
kredietopening of de gebruiksvorm ervan, of (c) indien wettelijke,
reglementaire of juridische maatregelen de uitvoering van haar
verplichtingen onder documentaire kredieten verhinderen of
uitstellen.

Artikel 26 – Provisies– kosten
§ 1. De provisies en kosten m.b.t. de uitgifte, het behoud, het beheer
en desgevallend de uitvoering van garanties worden berekend
conform de tarieven die aan de kredietnemer zullen worden
meegedeeld.
§ 2. Aangezien de provisies verschuldigd zijn tot op het ogenblik
waarop de Bank geldig door de begunstigde van de garanties
bevrijd zal zijn, dient de kredietnemer het nodige te doen opdat de
garanties worden vrijgegeven zodra zij geen reden van bestaan
meer hebben.

Het aanleggen van deze voorziening is een overdracht in
eigendom tot zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen
die aan de Bank verschuldigd zijn of zullen zijn uit hoofde van de
documentaire krediet(en) uitgegeven door de Bank.

De provisies met betrekking tot een garantie die wordt uitgegeven
in een andere munt dan de euro, worden berekend op basis van
het bedrag van die garantie omgezet in euro tegen de wisselkoers
van kracht op datum van berekening van de provisie.

De zekerheid gesteld door het aanleggen van deze voorziening zal
niet vervallen door de boeking in rekening-courant van de
verschuldigde bedragen (met inbegrip van de intresten en kosten)
uit hoofde van de door de Bank uitgegeven documentaire
krediet(en), in welk geval de voorziening eveneens het debetsaldo
in rekening-courant zal dekken ten belope van het geboekte
bedrag.

§ 3. Elk verzet via een gerechtelijke of andere procedure tegen de
uitbetaling en / of terugbetaling van het bedrag van een garantie
en elke gerechtelijke of andere procedure tot het bekomen van
betaling onder een garantie, zal aanleiding geven tot de
terugbetaling door de kredietnemer van alle kosten van de Bank of
aangerekend aan de Bank, met inbegrip van kosten voor
onderzoek en beheer van het dossier, evenals van advocaten - en
andere juridische - kosten, met een minimum van 1000,00 EUR.

De Bank is gemachtigd om op elk ogenblik de voorziening aan te
wenden voor de terugbetaling van alle sommen, gedekt door deze
voorziening, die haar verschuldigd zijn.
§ 4. Alle documentaire kredieten zullen onderworpen zijn aan de
meest recente versie van de ICC Uniforme Regels en Usances voor
Documentaire Kredieten (UCP).

§ 4. Alle andere kosten (fax, swift, koerierdienst, enz.) met betrekking
tot de garanties uitgegeven door de Bank of door één van haar
buitenlandse bijkantoren evenals alle kosten die aan de Bank
zouden aangerekend worden door een correspondent bank of door
een andere tussenpersoon zijn ten laste van de kredietnemer.
Deze kosten omvatten eveneens de administratierechten van 2 °/°°
(minimum van 6,00 EUR) die de Deposito en Consignatiekas van de
Bank zou kunnen vorderen.

Indien één of meerdere buitenlandse rechtsstelsels gevolgen
zouden kunnen hebben op het documentair krediet, aanvaardt de
kredietnemer alle gevolgen die uit de toepassing van de wetten,
de regelgeving en de gebruiken die van kracht zijn onder dit recht
voortvloeien.
§ 5. Documentaire kredieten zijn onherroepelijk en autonoom.
Documentaire kredieten zijn volledig onafhankelijk van de
onderliggende relatie tussen de kredietnemer en de begunstigde
van het documentair krediet. De kredietnemer erkent de noodzaak
voor de Bank om zonder verwijl verbintenissen onder een
documentair krediet uit te voeren, in overeenstemming met de
tekst ervan en de UCP. De kredietnemer verbindt zich er bijgevolg
toe, zich te onthouden van elke maatregel die het verhinderen of
uitstellen van de uitvoering van het documentair krediet tot doel
of als gevolg heeft, zelfs indien de uitvoering ongegrond lijkt en
onverschillig de excepties en argumenten die de kredietnemer
persoonlijk in zijn relatie met de begunstigde kan doen gelden.

Import documentair krediet (import LCs)
Artikel 27 - Voorwaarden
§ 1. Voor elk verzoek tot uitgifte van een documentair krediet dient de
kredietnemer het aanvraagdocument van de Bank te gebruiken.
Elke uitgifte van een documentair krediet vereist het akkoord van
de Bank met de inhoud en voorwaarden van het documentair
krediet. De kredietnemer dient de tekst van het uit te geven
documentair krediet mee te delen aan de Bank.
De kredietnemer verbindt zich er toe om aan de Bank alle
documenten en informatie mee te delen die de Bank nuttig zou
achten o.a. met betrekking tot de onderliggende transactie.
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§ 6. Onverminderd de toepassing van artikel 8 van de onderhavige
Algemene Voorwaarden, verpandt de kredietnemer aan de Bank
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de goederen die het voorwerp uitmaken van het of de
documentaire krediet(en) waarvan om de uitgifte wordt verzocht,
alsook alle documenten met betrekking tot dat of die
documentaire krediet(en), met inbegrip van verzekeringspolissen
en mogelijk desbetreffende vergoedingen, tot zekerheid voor de
terugbetaling van alle sommen die de kredietnemer verschuldigd
zou zijn aan de Bank uit hoofde van het of de documentaire
krediet(en). Bijgevolg moeten alle documenten die de goederen
vertegenwoordigen opgesteld zijn aan order van de Bank of
geëndosseerd zijn aan order van de Bank, of blanco geëndosseerd
zijn, ofwel moeten de goederen verzonden worden in naam van de
Bank.

-

Interestperiode: betekent iedere periode waarvoor een
interestvoet werd bepaald overeenkomstig de clausule "TARIEF"
in de overeenkomst.

-

TARGET2: betekent het betalingssysteem Trans-European
Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer dat
operationeel is sinds 19 november 2007.

-

Werkdag: betekent:

• wanneer het een betaling of de bepaling van de eerste en/of
laatste dag van een Interestperiode betreft een dag waarop
het system TARGET2 werkt;

Artikel 28 – Provisies - kosten
§ 1. De provisies en kosten met betrekking tot de uitgifte, het behoud,
het beheer en desgevallend de uitvoering van documentaire
kredieten worden berekend conform de tarieven die aan de
kredietnemer zullen worden meegedeeld.

• in alle andere gevallen (onder andere met betrekking tot de
schriftelijke kennisgevingen aan de Bank) een dag waarop
de banken in Brussel open zijn en werken.

Artikel 31 – Modaliteiten – opnemingen

De provisies met betrekking tot een documentair krediet
uitgegeven in een andere munt dan de euro, worden berekend op
basis van het bedrag van dat documentair krediet omgezet in euro
tegen de wisselkoers van kracht op datum van de berekening van
de provisie.

Elke opneming zal door de Bank gebeuren op basis van een kopie van
de verantwoordingsstukken (of van de facturen) betreffende de
investering, en op basis van het betalingsbewijs indien de facturen
reeds betaald zijn. De verantwoordingsstukken mogen niet ouder zijn
dan drie maanden.

§ 2. Elk verzet via een gerechtelijke of andere procedure tegen de
uitbetaling en / of terugbetaling van een documentair krediet, en
elke gerechtelijke of andere procedure tot het bekomen van
betaling onder een documentair krediet, zal aanleiding geven tot
de terugbetaling door de kredietnemer van alle kosten van de
Bank of aangerekend aan de Bank, met inbegrip van kosten voor
onderzoek en beheer van het dossier, evenals van advocaten - en
andere juridische - kosten, met een minimum van 1000,00 EUR.

Tenzij de kredietovereenkomst anders bepaalt zijn de opnemingen
beperkt tot de bedragen exclusief BTW van elke factuur.
Artikel 32 – Aanpassing Interestperiode
Niettegenstaande iedere andere bepaling in de kredietovereenkomst
zal, indien een Interestperiode eindigt op een dag die geen Werkdag is,
die Interestperiode verlengd worden tot de volgende Werkdag, tenzij
die Werkdag in de volgende kalendermaand valt, in welk geval de
Interestperiode niet verlengd maar verkort zal worden, teneinde op de
voorafgaande Werkdag te eindigen; de volgende Interestperiode zal
eindigen op een datum die zal worden bepaald alsof een dergelijke
verlenging of, in voorkomend geval, een dergelijke verkorting niet
heeft plaats gevonden.
Indien nodig zal de duur van de Interestperioden door de Bank worden
aangepast, zodat het einde van die Interestperioden samenvalt met de
einddatum van de opnemingsperiode evenals met de Eindvervaldag.

§ 3. Alle andere kosten (fax, swift, koerierdienst, enz.) met betrekking
tot de documentaire kredieten uitgegeven door de Bank evenals
alle kosten die aan de Bank aangerekend worden door een
correspondent bank of door een andere tussenpersoon zijn ten
laste van de kredietnemer.
Investeringskrediet
Artikel 29 - Opnemingen
Elke opneming zal door de Bank gebeuren op basis van een kopie van
de verantwoordingsstukken (of van de facturen) betreffende de
investering, en op basis van het betalingsbewijs indien de facturen
reeds betaald zijn. De verantwoordingsstukken mogen niet ouder zijn
dan drie maanden.

Roll-over krediet
Artikel 33 – Definities

-

Datum van Bepaling van de Interestvoet: de dag waarop in de
betrokken interbankenmarkt gewoonlijk interestvoeten worden
vastgelegd voor Voorschotten waarvan de Interestperiode de
eerste dag van de betrokken Interestperiode begint.

-

Datum van het Voorschot: de dag waarop een Voorschot aan de
kredietnemer beschikbaar wordt gesteld.

-

Einde van een Interestperiode: de laatste dag van een
interestperiode.

-

Interestperiode: in verband met elk Voorschot, iedere periode
waarvoor een interestvoet werd bepaald zoals voorzien in de
kredietovereenkomst

-

Niet-opgenomen Bedrag van het Krediet: het bedrag van het
krediet verminderd met alle lopende Voorschotten.

-

TARGET2: betekent het betalingssysteem Trans-European
Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer dat
operationeel is sinds 19 November 2007.

-

Voorschot: ieder voorschot dat de Bank in het kader van het
krediet aan de kredietnemer beschikbaar stelt, alsook elk
voorschot dat voortvloeit uit de splitsing en/of de globalisering
van één of meer bestaande voorschotten, zoals eventueel bepaald
in de kredietovereenkomst.

-

Werkdag: betekent:

Tenzij de kredietovereenkomst anders bepaalt, zijn de opnemingen
beperkt tot de bedragen exclusief BTW van elke factuur.
De kredietnemer kan aan de Bank een lijst bezorgen van de voorziene
opnemingen en een betalingsinstructie betreffende deze opnemingen.
Deze lijst dient ondertekend te zijn door de kredietnemer. Van zodra
de Bank een verantwoordingsstuk ontvangt dat betrekking heeft op
een opneming vermeld op de lijst, zal de opneming plaatsvinden en
zal de betaling uitgevoerd worden volgens de instructies die voorzien
zijn in de lijst.
Voor opnemingen die niet voorzien zijn in de lijst, dienen de
verantwoordingsstukken gedateerd en ondertekend te zijn door de
kredietnemer en voorzien van een betalingsinstructie, dit wil zeggen
dat de kredietnemer zijn handtekening moet laten voorafgaan door de
vermelding: “het bedrag van … dient te worden opgenomen onder het
investeringskrediet en betaald op rekening nr. … van …“.
Voor het geval de kredietnemer zijn eigen zichtrekeningnummer heeft
aangeduid voor de betaling en hij het geheel van de factu(u)r(en) nog
niet heeft voldaan, machtigt hij de Bank om de leverancier
rechtstreeks te betalen vanuit zijn voornoemde zichtrekening.
Flexikrediet
Artikel 30 – Definities
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* wanneer het een betaling of de bepaling van de eerste en/of
laatste dag van een Interestperiode betreft een dag waarop het
systeem TARGET2 werkt;

* In alle andere gevallen (onder andere met betrekking tot de
schriftelijke kennisgevingen aan de Bank) een dag waarop de
banken in Brussel open zijn en werken.

* in alle andere gevallen (onder andere met betrekking tot de
schriftelijke kennisgevingen aan de Bank) een dag waarop de
banken in Brussel open zijn en werken.

Artikel 37 – Modaliteiten
§ 1. Beschikbaarstelling van de Voorschotten

Artikel 34 – Beschikbaarstelling van de Voorschotten

De Datum van het Voorschot en de Vervaldag van elk Voorschot
moeten een Werkdag zijn.

Elk Voorschot dient schriftelijk bij de Bank te worden aangevraagd.

Iedere aanvraag is onherroepelijk en moet de volgende gegevens
bevatten:

De aanvraag moet de volgende vermeldingen bevatten:
• de Datum van het Voorschot, die zal dienen samen te vallen
met een Werkdag
• het bedrag en de munt van het Voorschot
• de eerste Interestperiode betreffende het Voorschot
• de volledige referte van de rekening die met het bedrag van het
Voorschot moet worden gecrediteerd.

•
•
•
•

De Bank is niet verplicht een Voorschot te verlenen, indien zich een
voorval heeft voorgedaan zoals beschreven in artikel 20 § 2 of zoals
eventueel vermeld in de clausule "ONMIDDELLIJKE SCHORSING EN
ONMIDDELLIJKE BEEINDIGING" van de kredietovereenkomst en/of de
kredietbrief.

Elk Voorschot dient op de Vervaldag ervan terugbetaald te worden.
§ 2. Voorwaarden met betrekking tot de Voorschotten
•

Artikel 35 – Aanpassing Interestperiode
Niettegenstaande iedere andere bepaling in de kredietovereenkomst
zal, indien een Interestperiode eindigt op een dag die geen Werkdag is,
die Interestperiode verlengd worden tot de volgende Werkdag, tenzij
die Werkdag in de volgende kalendermaand valt, in welk geval de
Interestperiode niet verlengd maar verkort zal worden, teneinde op de
voorafgaande Werkdag te eindigen; de volgende Interestperiode zal
eindigen op een datum die zal worden bepaald alsof een dergelijke
verlenging of, in voorkomend geval, een dergelijke verkorting niet
heeft plaats gevonden.
Indien nodig zal de duur van de Interestperioden door de Bank worden
aangepast, zodat het Einde van die Interestperioden samenvalt met de
data van het eventueel terugbetalingsplan van het krediet en in elk
geval met de Eindvervaldag van het krediet.

•
•

•

noch het gevraagde Voorschot, noch de gezamenlijke
Voorschotten mogen tijdens de duur ervan het bedrag van
het krediet zoals het krachtens de bepalingen van de
kredietovereenkomst is of kan worden verminderd,
overschrijden.
geen enkel Voorschot mag vervallen na de Eindvervaldag
van het krediet.
in afwijking van artikel 12 § 3 kan ieder op zijn
Eindvervaldag terugbetaald Voorschot opnieuw worden
geleend.
de Bank is niet verplicht een Voorschot te verlenen indien
zich een voorval heeft voorgedaan zoals beschreven in
artikel 20 § 2 of zoals eventueel vermeld in de clausule
"ONMIDDELLIJKE
SCHORSING
EN
ONMIDDELLIJKE
BEEINDIGING" van de kredietovereenkomst en/of de
kredietbrief.

Kaskrediet - Landbouwseizoenkrediet

Revolving krediet

Artikel 38 – Opnemingen in andere munten dan de euro

Artikel 36 – Definities

Opnemingen in munten, andere dan de euro, zijn slechts mogelijk
indien de betrokken munt voor het gevraagde bedrag gemakkelijk
beschikbaar is voor de Bank en vrij converteerbaar is in euro op de
betrokken interbankenmarkt.

- Datum van Bepaling van de Interestvoet: de dag waarop in de
betrokken interbankenmarkt gewoonlijk interestvoeten worden
vastgelegd voor voorschotten die beginnen op dezelfde dag als de
Datum van het Voorschot.

Krediet straight loan

- Datum van het Voorschot: de dag waarop een Voorschot aan de
kredietnemer beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 39 – Modaliteiten

- Niet-opgenomen Bedrag van het krediet: het bedrag van het
krediet zoals het krachtens de bepalingen van de
kredietovereenkomst verminderd is of kan worden, verminderd met
alle lopende Voorschotten.

Het bedrag en de duur van elk voorschot zal, ten laatste om 10 uur,
twee bankwerkdagen vóór de opneming in onderling akkoord
vastgelegd worden.
In afwijking van artikel 12 § 3 kan ieder op zijn vervaldag terugbetaald
voorschot, tijdens de duur van het krediet,
opnieuw worden
opgenomen.

- TARGET2: betekent het betalingssysteem Trans-European
Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer dat is
operationeel is sinds 19 november 2007.

Opnemingen in munten, andere dan de euro, zijn slechts mogelijk
indien de betrokken munt voor het gevraagde bedrag gemakkelijk
beschikbaar is voor de Bank en vrij converteerbaar is in euro op de
betrokken interbankenmarkt.

- Vervaldag van een Voorschot: de laatste dag van een Voorschot.
- Voorschot: ieder voorschot dat de Bank in het kader van het krediet
aan de kredietnemer beschikbaar stelt.

Met betrekking tot voorschotten in munten andere dan de euro
behoudt de Bank zich het recht voor vanaf de vervaldag of bij de
onmiddellijke beëindiging, bij toepassing van artikel 20, het
verschuldigde saldo om te zetten in euro.

- Werkdag: betekent:
* Wanneer het een betaling of de bepaling van de eerste en/of
laatste dag van een Voorschot betreft een dag waarop het
systeem TARGET2 werkt;
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de Datum van het Voorschot
het bedrag en de munt van het Voorschot
de Vervaldag van het Voorschot
de volledige referte van de rekening die met het bedrag van
het Voorschot moet worden gecrediteerd.

In geval van onmiddellijke beëindiging van de voorschotten, bij
toepassing van artikel 20:
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•

indien het verschuldigde saldo in de betrokken munt, andere
dan de euro, wordt aangehouden, zal dit saldo van rechtswege
en zonder ingebrekestelling, interesten opbrengen, vanaf de
datum van opeisbaarheid, tegen de interestvoet van de Prime
Rate van de Bank voor deze munt te verhogen met 6% per jaar.

•

indien dit saldo in euro wordt omgezet tegen de wisselkoers
van de dag van omzetting, of indien het een voorschot in euro
betreft, zal dit saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling,
interesten opbrengen tegen de basis interestvoet van de Bank
voor kaskredieten, verhoogd met 6%’s jaars, vanaf de datum van
opeisbaarheid.
Het bovenstaande betekent niet dat de Bank hierdoor een
betalingsuitstel toestaat.

Artikel 40 – interesten – kosten - commissies
De interesten zullen op de vervaldag van elk voorschot in rekening
worden gebracht
De trekkingskosten, indien voorzien in de kredietbrief, zijn
verschuldigd voor elk voorschot en zijn betaalbaar op de vervaldag
van elk voorschot.
Gedurende de ganse looptijd van het krediet is een
reserveringscommissie verschuldigd op het niet opgenomen bedrag
van het krediet.

“Algemene voorwaarden voor kredietopeningen aan ondernemingen”
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