Algemene Voorwaarden Lening (PL)
Artikel 1:
Inkomen

Definities

Kredietnemer
Kredietovereenkomst
Saneringskrediet
Sociaal krediet

: alle huidige en toekomstige inkomsten uit of in verband met arbeid (waaronder loon, wachtgeld, pensioen, gratificatie, tantième,
hetgeen kredietnemer uit hoofde van gestorte en nog te storen spaargelden, pensioenpremies, waarborgsommen of uit welke hoofde
ook te vorderen heeft of zal hebben van zijn huidige en toekomstige werkgever(s)), alle huidige en toekomstige inkomsten uit vermogen, socialezekerheidsuitkeringen, uitkeringen tot levensonderhoud op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (alimentatie), voorlopige teruggave of teruggave van loonbelasting en premies volksverzekeringen, dan wel inkomsten die naar hun aard
met deze inkomsten en uitkeringen overeenkomen.
: de niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf handelende natuurlijke persoon waarmee de Volkskredietbank een overeenkomst
tot kredietverlening sluit.
: de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn waarbij de Volkskredietbank aan de kredietnemer een
geldsom ter beschikking stelt en waarbij de kredietnemer gehouden is ter zake één of meer betalingen te verrichten.
: een krediet dat door de Volkskredietbank op basis van de Gedragscode Schuldhulpverlening van de NVVK wordt verstrekt, teneinde
de schulden van de kredietnemer integraal of tegen finale kwijting te voldoen;
: een krediet dat door de Volkskredietbank, anders dan in de vorm van een saneringskrediet, in overeenstemming met de Wet
financiering decentrale overheden aan de kredietnemer ter beschikking wordt gesteld;

Artikel 2: Aansprakelijkheid
Indien in de kredietovereenkomst meer personen als kredietnemer worden genoemd en als zodanig hebben getekend, zijn zij ieder afzonderlijk, hoofdelijk en
voor het geheel, aansprakelijk tegenover kredietgever voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de kredietovereenkomst en de algemene voorwaarden. De
kredietnemers doen afstand van elk beroep op de artikelen 6:9 lid 2 en 6:11 BW. Subrogatie ex artikel 6:12 BW werkt niet ten nadele van de rechten van de
kredietgever.
Artikel 3: Aflossingen
1. De aflossingen dienen onder vermelding van het contractnummer te geschieden door middel van overschrijving op IBAN NL09 BNGH 028.50.64.665 ten
name van de Volkskredietbank.
2. Indien een volmacht is verleend, worden de op deze wijze ontvangen en niet gestorneerde bedragen als aflossing op het krediet beschouwd.
Artikel 4: Te late betaling
1. In het geval van een te late betaling is de kredietnemer, vanaf de datum van ingebrekestelling, vertragingsvergoeding verschuldigd indien hij, na het
verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde termijn voor nakoming, nalatig blijft in het nakomen van de betalingsverplichting.
2. Voorts komen alle gerechtelijke kosten, die door de Volkskredietbank tot behoud en uitoefening van haar rechten worden gemaakt voor rekening van de
kredietnemer, waaronder begrepen alle met een procedure gemoeide werkelijke kosten van advocaten, procureurs, deurwaarders en procesgemachtigden.
3. De Volkskredietbank is te allen tijde bevoegd het recht van verrekening toe te passen op alle gelden die zij uit welke hoofde dan ook van kredietnemer
onder zich heeft.
4. Indien het krediet door de Volkskredietbank op basis van een borgstelling wordt verstrekt, dan wordt een eventuele ingebrekestelling tevens naar de borg
verzonden en treedt de borg na eventuele uitwinning in de plaats van de Volkskredietbank.
Artikel 5: Cessie
1. De kredietnemer cedeert bij voorbaat en onherroepelijk het wettelijk voor cessie vatbare gedeelte van zijn huidige en toekomstige inkomen aan de Volkskredietbank. De kredietnemer verbindt zich om bij verandering van de inkomensverstrekker (werkgever/uitkeringsinstantie) direct hetgeen hij van zijn nieuwe
inkomensverstrekker, uit welken hoofde ook, te vorderen zal hebben, aan de bank te cederen tot het daarvoor rechtens vatbare deel. Tevens machtigt de
kredietnemer de bank bij voorbaat en onherroepelijk om deze cessie voor en namens hem te doen.
2. De kredietnemer machtigt de Volkskredietbank onherroepelijk – welke machtiging, evenals die in het vorige lid genoemde cessie, een integrerend deel van
de kredietovereenkomst uitmaakt, zonder welke zij niet zou zijn aangegaan – om de in het vorige lid bedoelde cessie voor en namens hem te doen
betekenen als kredietnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de kredietovereenkomst en verder in het algemeen indien dat naar het oordeel van de
Volkskredietbank nodig is ter voorkoming dat zij verlies lijdt.
3. De kredietnemer verplicht zich ter bewerkstelliging van het in dit artikel genoemde, alle door de Volkskredietbank gewenste medewerking te verlenen.
4. De Volkskredietbank verklaart al het bovenstaande en alle eigendomsafstanden, overdrachten, machtigingen en andere rechten, die haar bij de kredietovereenkomst of de algemene voorwaarden zijn toegekend, te haren behoeve te aanvaarden.
Artikel 6: Vervroegde opeisbaarheid
De Volkskredietbank is bevoegd het krediet vervroegd op te eisen indien:
a. de kredietnemer gedurende tenminste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen maandtermijn, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig
blijft in de nakoming van zijn verplichtingen;
b. de kredietnemer Nederland metterwoon heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de kredietnemer Nederland binnen enkele
maanden zal verlaten;
c. de kredietnemer is overleden en de Volkskredietbank gegronde redenen heeft om aan te nemen dat zijn verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst niet zullen worden nagekomen;
d. de kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van de kredietnemer de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van
toepassing is verklaard;
e. de kredietnemer de tot zekerheid verbonden zaak heeft verduisterd;
f. de kredietnemer aan de Volkskredietbank, met het oog op het aangaan van de kredietovereenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien
aard, dat de Volkskredietbank de kredietovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien hem de juiste stand van zaken
bekend zou zijn geweest.
Artikel 7: Vervroegde aflossing
1. De kredietnemer is te allen tijde bevoegd zonder kosten geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen.
2. De kredietnemer kan geen aanspraak maken op terugbetaling van eenmaal betaalde vervroegde aflossingen.
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Artikel 8: Buiten invordering bij overlijden
1. De Volkskredietbank kan na overlijden van de kredietnemer bepalen dat het op dat moment nog verschuldigde bedrag buiten invordering blijft. Hierbij
gelden de volgende voorwaarden:
a. de belanghebbende dient hiertoe een schriftelijk verzoek in binnen drie maanden na overlijden van de kredietnemer onder overlegging van een uittreksel
uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand;
b. het vermogen van de overledene en dat van de erfgenamen biedt geen verhaal voor het verschuldigde bedrag.
2. Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing:
a. voor zover deze betrekking heeft op betalingen van achterstallige termijnen en daaruit voortvloeiende bijkomende kosten;
b. voor zover deze betrekking heeft op vervroegd betaalde aflossingen;
c. indien het overlijden het gevolg is van oorlog, nucleaire calamiteiten, terroristische aanslagen, natuurrampen, epidemische ziekten, suïcide of een ten
tijde van het aangaan van de kredietovereenkomst bij de kredietnemer reeds aanwezige ziekte;
d. indien het krediet door de Volkskredietbank wordt verstrekt (mede) op basis van een garantstelling en/of borgtocht;
e. indien dit uitdrukkelijk door de Volkskredietbank en de kredietnemer is overeengekomen.
Artikel 9: Wijzigingen
1. De kredietnemer verplicht zich om de Volkskredietbank direct schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging in zijn persoonlijke en/of financiële
omstandigheden, welke van belang zijn voor de kredietovereenkomst.
2. De kredietnemer stelt de Volkskredietbank in ieder geval direct schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in:
a. zijn / haar adres;
b. de verstrekker van het inkomen.
3. Zonder een van kredietnemer afkomstige schriftelijke adreswijziging mag de Volkskredietbank het laatste door kredietnemer opgegeven adres als huidig
adres beschouwen.
Artikel 10: Bewijs vordering
1. De boeken, dit in ruimste zin van het woord, van de Volkskredietbank strekken tot volledig bewijs van:
a. alle door de Volkskredietbank aan of voor rekening van de kredietnemer gedane betalingen;
b. alle door of vanwege de kredietnemer aan de Volkskredietbank gedane betalingen;
c. het saldo van de schuld;
één en ander onverminderd het recht van de kredietnemer tot het leveren van tegenbewijs;
2. De Volkskredietbank zal ook in rechte ten bewijze van haar vordering kunnen volstaan met het produceren van door de Volkskredietbank conform getekende
uittreksels uit haar boeken;
Artikel 11: Kredietregistratie
De Volkskredietbank is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. De Volkskredietbank zal derhalve het krediet en eventuele achterstanden
aanmelden bij het BKR.
Artikel 12: Overige bepalingen
1. Verhoging van de lening is alleen mogelijk door het indienen van een nieuwe aanvraag.
2. Op verzoek van de kredietnemer wordt een gespecificeerd overzicht van het uitstaand saldo verstrekt. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
3. Na de algehele aflossing van het krediet wordt aan de kredietnemer, op zijn schriftelijk verzoek, kosteloos een gespecificeerde afrekening verstrekt.
4. Bij een betalingsachterstand of gegronde vrees daarvoor verstrekt de kredietnemer op verzoek van de Volkskredietbank alle gewenste gegevens en
bescheiden die voor de bepaling van zijn financiële positie van belang zouden kunnen zijn. De Volkskredietbank is in deze situatie gemachtigd al die
gegevens in te winnen en bescheiden op te vragen bij de verstrekker van het inkomen, de fiscus en andere instanties.
5. Ten aanzien van het verkrijgen van de in het vorige lid genoemde informatie zal de kredietnemer terstond alle daartoe gevraagde medewerking verlenen.
6. De kredietnemer dient slechts kopieën van (dossier)stukken bij de Volkskredietbank in te leveren en dus geen originele stukken in welke vorm dan ook.
Het desondanks inleveren van originele stukken geschiedt volledig voor rekening en risico van kredietnemer. De Volkskredietbank is niet aansprakelijk voor
het eventueel zoekraken of de beschadiging van deze originele stukken, noch voor de gevolgen daarvan.
Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegdheid
Op de kredietovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Met in achtneming van de wettelijke regels inzake de bevoegdheid van de Rechtbank, zullen
alle geschillen voortvloeiend uit de kredietovereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.
Artikel 14: Geschillen
1. Bij eventuele geschillen omtrent de afwikkeling van de kredietovereenkomst dient de kredietnemer allereerst een klacht in te dienen conform de interne
klachtenregeling van de Volkskredietbank.
2. Indien een bepaling uit de kredietovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, tast dit niet de geldigheid van de overige
bepalingen in de kredietovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden aan.
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