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ZAKELIJK LENEN MET KNAB 
 

Je hebt ervoor gekozen om zakelijk geld te lenen van Knab (hierna: Knab Zakelijk Lenen) door 

bij ons een lening aan te vragen. In deze voorwaarden (de Productvoorwaarden Zakelijk Lenen) 

staan de algemene afspraken die wij met jou maken ten aanzien van Knab Zakelijk Lenen. Naast 

deze Productvoorwaarden Zakelijk Lenen ga je met ons een overeenkomst aan voor Knab 

Zakelijk Lenen (hierna: de Overeenkomst Zakelijk Lenen). In de Overeenkomst Zakelijk Lenen 

staan specifieke afspraken die wij met jou maken over Knab Zakelijk Lenen.  

 

De algemene voorwaarden van Knab (hierna: de Algemene Voorwaarden) en de algemene 

bankvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken (hierna: de Algemene 

Bankvoorwaarden) gelden altijd als je klant bij ons bent. We raden je aan om deze documenten 

goed te lezen. Deze documenten staan altijd op onze website, in jouw Persoonlijke 

Bankomgeving en/of in de app van Knab. 

 

Als er in deze Productvoorwaarden Zakelijk Lenen een bepaling staat die strijdig is met een 

bepaling in een ander document, dan gaat de bepaling in het meest specifieke document voor. 

Dit betekent dat de bepalingen in de Productvoorwaarden Zakelijk Lenen voorgaan op de 

bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Algemene Bankvoorwaarden. Dit betekent ook 

dat de bepalingen in de Overeenkomst Zakelijk Lenen voorgaan op de Productvoorwaarden 

Zakelijk Lenen. Bij strijdige bepalingen geldt deze volgorde:  

a) de Overeenkomst Zakelijk Lenen; 

b) de Productvoorwaarden Zakelijk Lenen; 

c) onze Algemene Voorwaarden; en  

d) de Algemene Bankvoorwaarden. 

 

Als we het in deze Productvoorwaarden Zakelijk Lenen over "jij", "je", "jou" of "jouw bedrijf" 

hebben, bedoelen we jou als jij zakelijk handelt of jouw bedrijf, onze klant. Als je met meer dan 

één partij de Overeenkomst Zakelijk Lenen met ons bent aangegaan, bedoelen we met "jij", "je", 

"jou" of "jouw bedrijf" elke partij die met ons de Overeenkomst Zakelijk Lenen is aangegaan. Als 

we het in deze Productvoorwaarden Zakelijk Lenen over "Knab", "wij", "we" of "ons" hebben, 

bedoelen we Knab. 

 

Woorden die met een hoofdletter beginnen zijn woorden die vaak voorkomen. In de Algemene 

Voorwaarden of in deze Productvoorwaarden Zakelijk Lenen leggen wij uit wat we met deze 

woorden bedoelen.  
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1. Het aangaan van de Overeenkomst Zakelijk Lenen 

Jij geeft via onze website aan dat je een Lening wilt afsluiten. Wij nemen vervolgens 

contact met jou op. Het aanvraag- en ondertekeningsproces verloopt verder volledig 

digitaal. 

 

Wanneer wij jou de mogelijkheid hebben gegeven om op onze website een aanvraag voor 

een Lening te doen, zullen wij jou vragen bepaalde informatie in te vullen en documenten 

te uploaden.  

 

Wij doen daarna een eerste controle van je gegevens. Als die op het eerste gezicht goed 

lijken en de informatie uit het BKR-register ook geen problemen oplevert, doen we een 

indicatief aanbod voor een lening. 

 

Wil jij na het indicatief aanbod de lening definitief aanvragen? Dan doen wij een volledige 

controle van jouw gegevens en kredietwaardigheid. Het is mogelijk dat wij nog 

aanvullende informatie of documenten van je zullen vragen. 

  

Als onze controles allemaal positief zijn, bieden we je de Overeenkomst Zakelijk Lenen 

aan ter ondertekening. Je moet de Overeenkomst Zakelijk Lenen binnen een (1) maand 

ondertekenen. Zodra jij en wij de Overeenkomst Zakelijk Lenen hebben ondertekend, is 

deze Overeenkomst Zakelijk Lenen tot stand gekomen. 

 

We verklaren allebei dat zowel jij als wij de gebruikte methode van digitale ondertekening 

betrouwbaar vinden. 

 

Als je de Lening met behulp van een adviseur aanvraagt, zullen de bovenstaande stappen 

door of samen met jouw adviseur worden doorlopen. 

2. Wij lenen jou geld uit onder de volgende voorwaarden 

2.1 De voorwaarden voor beschikbaarstelling van de lening hebben wij met jou afgesproken 

in de Overeenkomst Zakelijk Lenen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je zekerheidsrechten, 

bepaalde documenten of andere informatie aan ons moet geven. 

 

2.2 Wij spreken daarnaast met jou af dat wij niet verplicht zijn om de lening beschikbaar te 

stellen op het moment dat zich een van de omstandigheden voordoet uit artikel 7. 

 

2.3 Op het moment dat jij aan alle voorwaarden voor beschikbaarstelling voldoet, maken wij 

het bedrag van de Lening binnen drie (3) werkdagen over naar jouw rekening. 

 

2.4 Deze Productvoorwaarden Zakelijk Lenen (inclusief mogelijke wijzigingen) blijven gelden 

totdat jij de lening (inclusief rente en andere kosten) aan ons hebt terugbetaald. Staat er 

in deze voorwaarden een bepaling die afwijkt van een bepaling uit de Overeenkomst 
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Zakelijk Lenen? Dan gaat die bepaling van de Overeenkomst Zakelijk Lenen voor op de 

bepalingen in deze Productvoorwaarden Zakelijk Lenen.  

 

2.5 Als een of meer bepalingen uit de Productvoorwaarden Zakelijk Lenen niet geldig is, 

gelden de rest van de bepalingen uit deze voorwaarden wel voor jou. 

3. Jij moet aan ons betalen 

3.1 Jij moet alle betalingen aan ons doen op de dagen die zijn afgesproken in de 

Overeenkomst Zakelijk Lenen. Als wij hierover niets hebben afgesproken, moet jij binnen 

drie (3) werkdagen betalen nadat jij verplicht bent om aan ons te betalen.  

 

3.2 Wanneer jij aan ons een betaling doet, moet jij dit doen zonder dat wij hiervoor kosten 

maken en zonder enige aftrek of verrekening. Verder geldt dat wij:  

• de verschuldigde rente en aflossing afschrijven van de door jou opgegeven 

rekening. Op ons verzoek zal jij aan ons of een partij die wij daarvoor inschakelen 

een SEPA-machtiging afgeven;  

• jij moet ervoor zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat op de 

afgesproken betaaldag; en 

• de afsluitkosten voor de lening verrekenen wij met de aan jou uit te betalen lening 

op de opnamedatum.  

 

3.3 Wij kunnen jou informeren dat jij op een andere manier aan ons moet betalen. Dat zullen 

wij schriftelijk doen, zoals bijvoorbeeld via e-mail, SMS, Whatsapp of post.   

 

3.4 Als jij extra wilt terugbetalen aan ons, dan mag dat zonder dat jij hiervoor extra kosten 

hoeft te betalen. Het minimale bedrag dat jij terugbetaalt is EUR 500 of een veelvoud 

daarvan. Als de terugbetaling leidt tot een aflossing van de hoofdsom, wordt de looptijd 

van de lening verkort. Hoeveel de looptijd wordt verkort, is afhankelijk van de hoogte van 

de extra aflossing en de resterende looptijd van de lening. Jij kunt extra terugbetalingen 

doen op ons rekeningnummer, zoals dat op onze website is aangeven. 

 

3.5 Als jij ons een betaling doet, gebruiken wij het ontvangen geld om jouw verplichtingen aan 

ons te voldoen. Wij gebruiken daarvoor de volgende volgorde:  

• eventuele kosten; dan 

• eventuele vertragingsrente; dan 

• provisies en rente; en dan 

• de uitstaande hoofdsom van de lening. 

 

Wij mogen de volgorde wijzigen.  
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4. Jij betaalt aan ons rente 

4.1 Je moet aan ons rente betalen over het uitstaande bedrag van de lening en over andere 

bedragen die je aan ons moet betalen. Het rentepercentage en de dag waarop je periodiek 

rente moet betalen aan ons staat in de Overeenkomst Zakelijk Lenen. 

 

4.2 Voor het berekenen van de rente gebruiken wij het aantal dagen dat een maand telt. Voor 

een jaar gebruiken wij 365 dagen. 

 

4.3 Wij mogen een afgesproken rentepercentage verhogen. Als wij het rentepercentage 

verhogen, dan laten wij je dat minimaal twee (2) maanden van tevoren weten. De wijziging 

gaat voor je gelden, tenzij je de lening opzegt en terugbetaalt voordat de wijziging ingaat. 

 

4.4 Wij mogen de rente alleen verhogen wanneer het beschikbaar (blijven) stellen van de 

lening leidt tot hogere kosten voor ons en vanwege nieuwe wet- en regelgeving. 

Variabele rente 

4.5 Als je met ons variabele rente hebt afgesproken, mogen wij de rente voor jouw Lening op 

elk moment verhogen of verlagen om welke reden dan ook. Wij zullen je vooraf informeren 

als de rente wijzigt.  

 

Rente voor renteperiode korter dan de looptijd van de Lening 

 

4.6 Als je met ons een rente voor een bepaalde renteperiode hebt afgesproken, spreken we 

een nieuw rentepercentage en een nieuwe renteperiode af. Minimaal twee maanden voor 

het einde van de renteperiode sturen wij een bericht om je eraan te herinneren dat de 

renteperiode zal aflopen. 

 

4.7 Uiterlijk vier weken voor het einde van de renteperiode sturen wij een voorstel voor een 

rentepercentage voor een nieuwe renteperiode. Je kan ons tot twee weken voor het einde 

van de renteperiode vragen om een voorstel voor andere renteperiodes of rentevormen.  

 

4.8 Je laat ons uiterlijk een week voor het einde van de renteperiode weten of je akkoord bent 

met ons voorstel. Als je niet akkoord bent met onze rentevoorstellen, moet je de Lening 

en alle verschuldigde rente en kosten uiterlijk op de laatste dag van de renteperiode 

terugbetalen. Als je niet of te laat reageert, gaan we ervan uit dat je akkoord bent met ons 

rentevoorstel voor de renteperiode die het meest lijkt op je vorige renteperiode. 

5. Jij betaalt aan ons de volgende kosten 

5.1 Het is mogelijk dat wij kosten maken in verband met de Lening. Bijvoorbeeld wanneer jij 

jouw verplichtingen niet, niet geheel of niet op tijd nakomt. Alle kosten die wij maken in 

verband met de Lening moet jij binnen drie (3) werkdagen aan ons betalen zodra wij 

hierom vragen. Voorbeelden van dit soort kosten zijn:   
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• kosten voor het opstellen en het wijzigen van de Leningsdocumentatie; 

• alle belastingen (behalve winstbelastingen, die voor rekening van ons zijn); 

• incassokosten; 

• vergoeding van schade van ons waarvoor je aansprakelijk bent; 

• advocaatkosten; 

• griffierechten; 

• kosten voor deskundigen; 

• taxatiekosten; en 

• andere kosten voor procedures tegen jou of een andere partij. 

6. Jij geeft aan ons de volgende informatie 

6.1 Jij moet ons elk jaar jouw jaarstukken geven. Als je een eenmanszaak bent, dan zijn dat 

jouw belastingaangiftes, in andere gevallen is het jouw jaarrekening. Als de jaarstukken 

klaar zijn, moet je deze aan ons geven. Je moet ervoor zorgen dat wij de jaarstukken in 

ieder geval binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar krijgen. Wij kunnen eisen 

stellen aan de manier waarop en door wie de jaarstukken worden opgesteld. Als je volgens 

de wet jouw jaarrekening moet laten goedkeuren door een accountant, dan moet je ook 

de goedkeurende verklaring van jouw accountant meesturen.   

 

6.2 Jij moet iedere jaarrekening opstellen of laten opstellen in de vorm van de jaarrekening 

die je ons hebt gestuurd bij het aanvragen van de lening. Dit betekent dat in ieder geval 

dezelfde rekenmethode en dezelfde waarderingsgrondslagen moeten worden gebruikt. 

Als dit wijzigt, moet je ons dat laten weten. 

 

6.3 Als wij daar om vragen, moet je ons kwartaal en/of maandcijfers sturen. Wij zullen dan 

laten weten welke financiële informatie je moet sturen.  

 

6.4 Als wij daar om vragen, moet jij aan ons een overzicht opsturen van alle bij- en 

afschrijvingen en het saldo van jouw zakelijke rekening(en) bij ons en bij andere banken. 

Als jij niet aan ons verzoek voldoet, kunnen wij een boete in rekening brengen van EUR 

250 per keer, met een maximum van EUR 500 per jaar. Door een boete vervalt niet jouw  

verplichting om de gevraagde informatie aan ons te geven. Wij kunnen je vragen om goed 

te keuren dat wij die gegevens bij andere banken mogen ophalen.  

 

6.5 Je moet ons vooraf tijdig elke voorgenomen wijziging laten weten in: 

• de vennootschappelijke structuur of rechtsvorm van jouw bedrijf; 

• de vennootschappelijke structuur of rechtsvorm van een entiteit waarmee je een 

groep vormt; 

• jouw maatschaps- of vennootschapscontract; 

• jouw statuten of reglementen; 

• de samenstelling van jouw bestuur; of 
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• de zeggenschap over jezelf, of de zeggenschap over de groep waar je onderdeel 

van bent, waaronder de ultimate beneficial owner (UBO). 

 

6.6 Verder moet je ons informeren als zich één van de omstandigheden genoemd in artikel 

7.2 voordoet of mogelijk kan voordoen.   

 

 

Meld het ons zo snel mogelijk als je denkt dat je niet aan je verplichtingen kan voldoen. 

Dan kunnen we kijken wat voor afspraken gemaakt kunnen worden. Hopelijk kunnen 

we samen verdere financiële problemen voorkomen.  

 

7. Wij mogen in sommige gevallen de lening vervroegd opeisen 

7.1 Als jij een verplichting uit de Leningsdocumentatie niet nakomt, ben jij meteen in verzuim. 

Wij hoeven jou geen aanmaning te versturen of een bericht dat je in gebreke bent. 

 

7.2 In bepaalde omstandigheden mogen wij de lening meteen, geheel of gedeeltelijk, 

vervroegd opeisen. Dit geldt voor de hoofdsom van de lening, de rente en al het andere 

dat jij in verband met de Leningsdocumentatie aan ons moet betalen. Wij mogen de lening 

vervroegd opeisen als zich één of meerdere van de volgende omstandigheden voordoen:  

• jij komt een verplichting die jij tegenover ons hebt, niet, niet geheel of niet op tijd 

na, of wij vinden het waarschijnlijk dat jij een verplichting tegenover ons niet, niet 

op tijd of niet behoorlijk zult kunnen nakomen;  

• één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel 26 van Algemene 

Voorwaarden; 

• jij komt een verplichting die je tegenover een ander hebt in verband met een 

geldlenings-, lening- of andere soort financieringsovereenkomst of een garantie 

niet, niet op tijd of niet behoorlijk na;  

• algemeen: 

– jij besluit jouw beroep of bedrijf geheel of gedeeltelijk te beëindigen, staken, 

verkopen, verhuren of te vervreemden;  

– jij wordt geschorst in de uitoefening van jouw beroep, ambt of functie of je 

wordt daaruit ontzet of ontslagen;  

– een voor de uitoefening van jouw beroep of bedrijf noodzakelijke 

bevoegdheid, vergunning of inschrijving vervalt of word je ontzegd of 

ontnomen;  

– wij vinden dat de aard van jouw beroep of bedrijf ingrijpend wordt gewijzigd;  

– jij handelt in strijd met wet- of regelgeving (waaronder regels voor de 

bescherming van het milieu en toezichts- en sanctiewetgeving); of 

– je bent een vennootschap die ophoudt te handelen volgens jouw statutaire 

doel of je verliest rechtspersoonlijkheid; 

• maatschap of vennootschap onder firma:  
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– het maatschaps- of vennootschapscontract wordt ontbonden of is volgens 

ons ingrijpend gewijzigd;  

– één of meer maten of vennoten treden toe of uit de maatschap of 

vennootschap;  

– de maatschap of vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; of 

– er is een besluit of kennelijk voornemen tot ontbinding of liquidatie; 

• natuurlijke personen: 

– jij komt te overlijden;  

– jouw huwelijksgoederenregime wijzigt of een gemeenschap van goederen 

waarin je bent getrouwd, wordt ontbonden; 

• al jouw goederen of een volgens ons belangrijk deel van jouw goederen worden 

onteigend of geconfisqueerd, of zijn tenietgegaan of beschadigd; 

• jij lijdt verlies in de afgelopen 2 boekjaren, jouw financiële positie is anderszins 

aanmerkelijk verslechterd, of het is voorzienbaar dat een dergelijke omstandigheid 

of verslechtering zich zal kunnen voordoen; 

• in situaties waarin we denken dat we door jouw doen of nalaten  reputatierisico's 

of aansprakelijkheidsrisico’s lopen; 

• wetgeving of de uitleg daarvan is gewijzigd, of een overheidsmaatregel is genomen 

die betrekking of invloed heeft of kan hebben op de rechtsgeldigheid of 

afdwingbaarheid van: 

– Leningsdocumentatie; en/of  

– zekerheidsrechten en/of de waarde daarvan, en jij en wij bereiken binnen 

een termijn die wij stellen geen overeenstemming over aanpassing van die 

Leningsdocumentatie en/of zekerheidsrechten. Als uitgangspunt geldt dat 

onze positie niet verslechtert; of 

• omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die hierboven zijn genoemd, doen zich 

voor in het buitenland ten aanzien van jou, een onderneming of vennootschap 

waarvan de gegevens in jouw geconsolideerde balans zijn opgenomen, een 

onderneming, persoon of vennootschap die een controlerend belang in je heeft, 

een borg, een garant, een hoofdelijk medeschuldenaar of een ander die met 

betrekking tot de Lening in wat voor vorm ook zekerheid aan ons heeft gegeven. 

 

7.3 Als je een betalingsachterstand hebt dan kunnen we een derde partij inschakelen om onze 

vordering te innen, zoals een incassobureau. We zullen dat in ieder geval doen als jouw 

betalingsachterstand 90 dagen is. 

8. Wij mogen informatie delen 

8.1 Als een andere partij zekerheidsrechten of verklaringen geeft voor jouw verplichtingen, 

mogen wij die partij alle relevante informatie geven. De informatie kan bijvoorbeeld gaan 

over jouw financiële situatie. Wij geven alleen informatie die voor de andere partij van 

belang kan zijn.  
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8.2 Als het gaat om persoonsgegevens, dan geldt wat in de Algemene Voorwaarden staat 

over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. 

 

8.3 Wij zijn aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (hierna: BKR) te Tiel. Als 

je een natuurlijk persoon bent, dan zijn wij verplicht om de lening bij BKR aan te melden. 

Als je een natuurlijk persoon bent, zijn wij ook verplicht een achterstand van jouw 

betalingsverplichting van twee (2) maanden in verband met de lening te melden bij het 

BKR. Als je een rechtspersoon of personenvennootschap bent is deze termijn vier (4) 

maanden. Een melding van een achterstand bij het BKR kan gevolgen hebben voor iedere 

eventuele volgende financieringsaanvraag. Het BKR verwerkt de gegevens in het 

Centraal Krediet Informatiesysteem. Het BKR beoogt problematische schuldsituaties te 

voorkomen. Voor dit doel stelt het BKR gegevens ter beschikking aan instellingen die bij 

het BKR zijn aangesloten. Deze gegevens kunnen in feitelijke en statistisch bewerkte vorm 

worden verstrekt. 

9. Jij moet je verzekeren 

Jij moet ervoor zorgen dat je altijd voldoende verzekerd bent op een manier die 

gebruikelijk is in jouw bedrijfstak. Wij kunnen eisen stellen aan die verzekering. Het is 

mogelijk dat wij vinden dat je meer of andere verzekeringen moet afsluiten. Je bent dan 

verplicht die verzekering af te sluiten. 

10. Je sluit samen de lening af 

10.1 Als je met meer dan één partij de Overeenkomst Zakelijk Lenen met ons bent aangegaan, 

dan geldt het volgende voor al die partijen bij de Overeenkomst Zakelijk Lenen (hierna: 

jullie). In dat geval zijn jullie hoofdelijk verbonden voor alle verplichtingen die jullie nu 

hebben of later zullen hebben aan ons in verband met de Overeenkomst Zakelijk Lenen 

en andere Leningsdocumentatie. Ieder van jullie is dus aansprakelijk voor het volledige 

bedrag dat jullie aan Knab moeten betalen. Als wij (één van) jullie om betaling vragen, 

moet je meteen betalen. Als je niet meteen betaalt, zijn jullie meteen en zonder 

ingebrekestelling in verzuim. 

 

10.2 Je doet hierbij afstand van alle verweermiddelen en rechten die je hebt als hoofdelijk 

verbondene. Als de rechter ondanks de bedoeling van jou en ons de afspraak in artikel 

11.1 als een borgstelling ziet, doe je afstand van alle verweermiddelen en rechten die een 

borg heeft. Je doet bijvoorbeeld afstand van het recht op verrekening van de vordering 

van ons op jou met een vordering van jou op ons. 

 

10.3 Betaal je aan ons onder jouw hoofdelijke aansprakelijkheid? Dan zegt de wet dat 

daardoor: 

• de rechten van ons geheel of gedeeltelijk op jou kunnen overgaan. De wet noemt 

dat subrogatie; en 
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• je een vordering kunt krijgen op de andere schuldenaar en soms op anderen, 

bijvoorbeeld borgen. De wet noemt dat een regresvordering.  

10.4 Wij maken met jou de volgende afspraken over de regresvorderingen. Deze afspraken 

wijken af van wat de wet zegt. De afspraken gelden tot wij je laten weten dat deze 

afspraken, of een aantal daarvan, niet meer gelden. 

• de wettelijke regeling over subrogatie en regresvorderingen is niet van toepassing. 

Subrogatie vindt niet plaats en er ontstaat geen regresvordering;  

• in plaats van de wettelijke regeling over subrogatie en regresvorderingen gelden 

tussen jou en de andere hoofdelijk verbondene(n) de volgende afspraken over een 

vergoeding:  

– op het moment dat je hoofdelijke aansprakelijkheid met ons afspreekt 

ontstaat er voor jou een vordering tot vergoeding op ieder ander van jullie;  

– de hoogte van jouw vordering tot vergoeding op die andere is gelijk aan de 

hoogte van de regresvordering die je op grond van de wet zou hebben 

gehad op die andere;  

– maakt een van jullie niet langer deel uit van de groep waartoe die behoorde 

op het moment dat je hoofdelijke aansprakelijkheid met ons afsprak? En 

zijn wij daarmee akkoord gegaan? Dan is vanaf dat moment de hoogte van 

jouw vordering tot vergoeding op diegene gelijk aan nul;  

– zolang een van jullie volgens ons een schuld aan ons heeft of kan krijgen 

in verband met de Overeenkomst Zakelijk Lenen, mogen jullie onderling 

geen andere afspraken met elkaar maken over regres, subrogatie of de 

vordering tot vergoeding. Dit geldt niet als wij je op een eerder moment 

schriftelijk laten weten dat dit wel mag. 

 

10.5 Voor alle vorderingen die jullie op elkaar hebben in verband met de hoofdelijke 

aansprakelijkheid en de hiervoor gemaakte afspraken tot vergoeding, geldt het volgende: 

• je moet de vorderingen aan ons verpanden. Je geeft de vorderingen hierbij aan 

ons in pand. Wij doen hierbij mededeling van de pandrechten aan ieder van jullie. 

Je geeft ons ook een volmacht om de vorderingen bij herhaling namens jou aan 

haarzelf te verpanden zo vaak als wij dat nodig vinden; 

• zolang jullie iets aan ons moeten (kunnen) betalen in verband met Overeenkomst 

Zakelijk Lenen, zijn deze vorderingen tot vergoeding:  

– achtergesteld bij alle vorderingen die wij op je of jullie hebben of zullen 

hebben; en 

– niet opeisbaar en niet kunnen worden verrekend. Je mag geen betaling van 

de vorderingen ontvangen en jullie mogen de vorderingen niet betalen. 

Ontvang je toch een betaling op de vorderingen? Dan moet je het bedrag 

onmiddellijk aan ons afdragen als betaling. 

 

10.6 Als wij het recht hebben om de lening geheel of gedeeltelijk op te eisen, mogen wij ook 

ervoor kiezen alleen op te eisen ten opzichte van een of meer van jullie. De lening wordt 

dan voor de andere voortgezet. 
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10.7 Als je een vennootschap onder firma of maatschap bent, geldt het volgende. Elke vennoot 

of maat is hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen van de vennootschap onder firma 

of maatschap alsof hij zelf de lening heeft afgesloten. Een uitgetreden vennoot of maat 

blijft aansprakelijk tegenover ons voor verplichtingen van de vennootschap onder firma of 

maatschap. Deze aansprakelijkheid geldt voor verplichtingen die zijn ontstaan uit 

handelingen die onder de naam van of namens de vennootschap onder firma of 

maatschap zijn verricht voor de dag van uittreding van de vennoot of maat. De 

aansprakelijkheid blijft bestaan totdat wij deze uitdrukkelijk beëindigen. 

 

10.8 Je geeft een volmacht aan ieder van jullie om alles te doen wat je op grond van de 

Leningsdocumentatie moet doen, zodat ieder ander van jullie namens jou alles kan doen 

wat je zelf moet doen. Voor deze volmacht geldt ook wat in artikel 13 staat. 

11. Wij mogen verrekenen 

11.1  Wij mogen steeds alle vorderingen die wij op jou of ieder van jullie hebben verrekenen 

met alle vorderingen die jij of ieder van jullie op ons heeft. Als wij verrekenen betekent dit 

dat wij onze vordering ‘weg strepen’ tegen een gelijk bedrag van de vordering van jou of 

ieder ander van jullie op ons. Wij mogen ook verrekenen als: 

• onze vordering niet opeisbaar is; 

• de vordering van jou of ieder ander van jullie niet opeisbaar is; 

• de vorderingen niet in dezelfde muntsoort luiden; of 

• onze vordering voorwaardelijk is. 

 

11.2 Als wij dit artikel willen gebruiken om nietopeisbare vorderingen te verrekenen, geldt er 

een beperking. Wij maken dan alleen van deze verrekenbevoegdheid gebruik in de 

volgende gevallen: 

• iemand legt beslag op jouw/jullie vordering op ons (bijvoorbeeld het tegoed op een 

bankrekening) of probeert zich daarop op een andere manier te verhalen; 

• iemand krijgt een beperkt recht op jouw/jullie vordering op ons (bijvoorbeeld een 

pandrecht op het tegoed op een bankrekening); 

• je draagt jouw/jullie vordering op ons aan iemand over; 

• je/jullie zijn failliet of hebben (voorlopige) surseance van betaling; of 

• voor jou/jullie geldt een wettelijke schuldsaneringsregeling of een andere 

insolventieregeling. 

 

11.3 Deze beperking geldt niet als de vorderingen luiden in verschillende muntsoorten. In dat 

geval mogen wij wel altijd verrekenen. 

 

11.4 Als wij volgens dit artikel gaan verrekenen, zullen wij je daarover vooraf, of anders zo snel 

mogelijk daarna, informeren. Wij houden ons bij de verrekening aan onze zorgplicht zoals 

genoemd in artikel 2 lid 1 Algemene Bankvoorwaarden. 
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11.5 Vorderingen in verschillende muntsoorten verrekenen wij tegen de wisselkoers van de 

dag van verrekening. 

12. Jij geeft aan ons een volmacht  

12.1 Je geeft een volmacht aan ons om alles te doen wat je op grond van de 

Leningsdocumentatie verplicht bent om te doen, zodat wij namens jou alles kunnen doen 

wat je zelf moet doen. 

 

12.2 Voor deze volmacht geldt verder: 

• deze volmacht is onherroepelijk. Je kunt de volmacht dus niet intrekken. De 

volmacht eindigt zodra de relatie tussen jou en ons is beëindigd en volledig is 

afgewikkeld; 

• Wij mogen de volmacht doorgeven aan een ander. Dit betekent dat ook die ander 

namens jou alles kan doen wat je op grond van de Leningsdocumentatie moet 

doen; en 

• Wij kunnen onder deze volmacht namens jou met onszelf handelen. 

 

12.3 Deze volmacht komt tot stand bij het van toepassing verklaren van deze 

Productvoorwaarden Zakelijk Lenen. 

13. Wij mogen de lening overdragen aan een ander of verpanden. Jij mag 

dat niet 

13.1 Wij mogen al onze rechten en verplichtingen uit de Leningsdocumentatie geheel of 

gedeeltelijk op een ander doen overgaan. Dit kunnen wij doen door cessie, 

contractoverneming, schuldoverneming of op een andere manier. Voor zover nodig, stem 

je hier vooraf mee in en je verleent hieraan vooraf jouw medewerking. Je bent verplicht 

alle handelingen te verrichten die volgens ons nodig zijn voor de overgang van de rechten 

en verplichtingen uit de Leningsdocumentatie. Wij mogen ook onze vorderingen op jou 

verpanden of op een andere manier bezwaren ten gunste van anderen. 

 

13.2 Je verklaart dat wij informatie over jou mogen geven aan een ander aan wie wij rechten 

en verplichtingen uit de Leningsdocumentatie geheel of gedeeltelijk willen doen overgaan. 

Wij geven alleen informatie die voor die ander van belang kan zijn. De informatie kan 

bijvoorbeeld gaan over jouw financiële situatie. 

 

13.3 Jouw vorderingen op ons zijn niet overdraagbaar en zijn niet te bezwaren met een 

zekerheidsrecht of ander recht. Deze afspraak heeft goederenrechtelijke werking. Dit geldt 

niet als je met ons iets anders afspreekt. Dit geldt ook niet als je jouw vorderingen 

overdraagt aan of bezwaart met een zekerheidsrecht of ander recht voor ons of een van 

de rechtspersonen waarmee wij een groep vormen. 
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14. Jij mag de Leningsdocumentatie niet ontbinden of vernietigen en jouw 

verplichtingen en onze rechten blijven bestaan 

14.1 Jij doet afstand van het recht om de Leningsdocumentatie te ontbinden of te vernietigen.  

 

14.2 Als een bepaling in de Leningsdocumentatie nietig is of wordt vernietigd dan is die 

bepaling ongeldig. In plaats van die ongeldige bepaling geldt dan een bepaling die zoveel 

mogelijk daarop lijkt en wel geldig is. De overige bepalingen in de Leningsdocumentatie 

blijven gewoon gelden.  

 

14.3 Wij kunnen nalaten nakoming te vragen van een van jouw verplichtingen onder de 

Leningsdocumentatie. Ook kunnen wij nalaten gebruik te maken van onze rechten onder 

de Leningsdocumentatie. Daarmee vervalt die verplichting voor jou niet. Wij kunnen ook 

later onze rechten nog uitoefenen. In de wet heet dit dat er geen rechtsverwerking 

plaatsvindt. 

15. Wij kunnen de Productvoorwaarden en Productovereenkomst wijzigen 

15.1 We kunnen de Productvoorwaarden Zakelijk Lenen veranderen (wijzigen). We laten het 

jou minimaal twee maanden van tevoren weten als we dat doen, behalve als de 

verandering meteen moet ingaan als gevolg van veranderde wet- en regelgeving, een 

uitspraak van een rechter (of vergelijkbare instantie) of maatregelen van toezichthouders. 

Dan laten we je dit zo snel mogelijk weten en geldt de verandering direct. 

 

15.2  Ben je het niet eens met de verandering? Dan kun je jouw lening opzeggen en kosteloos 

aflossen. Laat het ons dan weten. Horen we niets van jou binnen twee maanden? Dan 

geef je daarmee aan dat je de verandering goedkeurt. 

 

15.3 De Overeenkomst Zakelijk Lenen of andere Leningsdocumentatie (anders dan de 

Productvoorwaarden Zakelijk Lenen) kan alleen worden gewijzigd als:  

• wij jou vooraf mededelen dat wij gaan wijzigen, voor zover wij hebben afgesproken 

dat we dat mogen wijzigen; of 

• wij met jou schriftelijk nieuwe afspraken hebben gemaakt.  

 

15.4 Wij mogen deze wijzigingsbevoegdheid ook gebruiken om kosten aan jou in rekening te 

brengen die verband houden met de veranderingen of ontwikkelingen waaraan we de 

Productvoorwaarden Zakelijk Lenen aanpassen. Voor andere tariefs- of kostenwijzigingen 

in jouw nadeel mogen wij deze wijzigingsbevoegdheid niet gebruiken. 

 

15.5 Wij kunnen deze wijzigingsbevoegdheid niet gebruiken voor wijzigingen die in totaal het 

evenwicht tussen jouw en onze rechten en verplichtingen aanzienlijk en onrechtvaardig in 

jouw nadeel zouden verstoren. 
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16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

De bepaling over Nederlands recht en de bevoegde Nederlandse rechter zoals 

opgenomen in de Algemene Voorwaarden is ook op deze Overeenkomst Zakelijk Lenen 

en andere Leningsdocumentatie van toepassing. 


