ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN KEDIN
(v15092015)

1.

Deze algemene voorwaarden gelden voor de
kredietproducten van Kedin Consumenten
Financieringen B.V. (hierna: “Kedin”).

2.

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN
Algemene Kredietvoorwaarden De onderhavige
algemene kredietvoorwaarden behorende tot de
Kredietovereenkomst.
Debetrentevoet De rentevoet, uitgedrukt op
jaarbasis en toegepast in een vast percentage.
Jaarlijks kostenpercentage De totale kosten voor
het krediet voor Kredietnemer. Deze worden
uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het
Totale kredietbedrag.
Krediet/Totale kredietbedrag De som van het
bedrag dat op grond van de Kredietovereenkomst
door Kedin aan Kredietnemer beschikbaar wordt
gesteld.
Kredietgever/Kedin Kedin Consumenten
Financieringen B.V. h.o.d.n. Kedin, gevestigd aan
de Blaak 16 (3011 TA) te Rotterdam. Kredietnemer
De natuurlijk(e) persoon/personen die handelt
voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteiten vallen, die de
kredietovereenkomst heeft (of hebben) gesloten
daaronder mede begrepen de medekredietnemer.
Kredietovereenkomst De tussen Kedin en
Kredietnemer gesloten overeenkomst van
kredietverlening, waarvan deze Algemene
Kredietvoorwaarden deel uitmaken.
Object De roerende zaak die Kredietnemer, in
overeenstemming met de bepalingen van de
Kredietovereenkomst, met het Krediet heeft
aangekocht.
Openstaande totale kredietbedrag Het
uitstaande saldo van het Krediet.
Partner De echtgenoot, echtgenote of
geregistreerde partner van Kredietnemer of
degene die de Kredietovereenkomst mede heeft
ondertekend.
Termijnbedrag Het bedrag dat Kredietnemer
periodiek aan Kedin verschuldigd is om het
Krediet af te lossen.
Vertragingsvergoeding De extra vergoeding die
Kredietnemer verschuldigd is wanneer
Kredietnemer in verzuim verkeert ten aanzien van
de aflossing van het Krediet.
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ARTIKEL 2. DE OVEREENKOMST, AANVRAAG EN
BKR

De voorwaarden en duur van de persoonlijke
lening (consumptief krediet) zijn nader
bepaald in de Kredietovereenkomst.
Wanneer Kredietnemer een aanvraag bij
Kedin indient, verzoekt Kedin Kredietnemer
om een overzicht en specificatie van zijn/haar
inkomensgegevens en vaste lasten (dit is de
inkomenslastentoets). Bij een Krediet tot
€ 250,-- kan Kedin Kredietnemer echter ook
verzoeken te verklaren dat Kredietnemer de
lasten van het Krediet kan dragen. Het staat
Kedin vrij ook bij een Krediet van minder dan €
250,-- informatie in te winnen bij
Kredietnemer betreffende reeds lopende of
afgesloten kredieten. Kedin zal aan de hand
van deze gegevens beoordelen of zij bereid is
het Krediet aan Kredietnemer te verstrekken.
Tevens kan Kedin bij een aanvraag een VIS
(Verificatie Informatie Systeem) en EVA
(Externe Verwijzings Applicatie) toets doen.
Kedin is aangesloten bij het Bureau Krediet
Registratie (BKR) te Tiel. Bij ieder Krediet van
meer dan € 250,-- wordt informatie
ingewonnen betreffende reeds lopende of
afgesloten kredieten van Kredietnemer. Een
Kredietovereenkomst met een looptijd van
meer dan 3 maanden en een bedrag tussen
€ 500-175.000 wordt door Kedin
geregistreerd bij het BKR. Tevens wordt
iedere onregelmatigheid bij het
betalingsverloop door Kedin geregistreerd bij
het BKR.
Indien de aanvraag wordt goedgekeurd,
stuurt Kedin Kredietnemer een exemplaar van
de Kredietovereenkomst met daaraan
gehecht de machtiging voor doorlopende
automatische SEPA incasso, de Algemene
Kredietvoorwaarden van Kedin, het formulier
“Europese Standaardinformatie inzake
Consumentenkrediet” en het privacy
statement van Kedin.
Indien de aanvraag wordt afgekeurd,
ontvangt Kredietnemer hierover bericht van
Kedin. Kedin vermeldt daarbij de reden van
afwijzing.
Kredietnemer zal gedurende de looptijd van
de Kredietovereenkomst op eerste verzoek
van Kedin aanvullende gegevens en
informatie verstrekken aangaande de
financiële positie van Kredietnemer.
Het is Kredietnemer niet toegestaan het
Krediet aan te wenden voor een ander doel
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c)

dan waarvoor de Kredietovereenkomst is
bedoeld.
Kedin is verplicht een achterstand in de
nakoming van een betalingsverplichting bij
BKR te melden wanneer de achterstand meer
dan 2 maanden beloopt. Melding van een
achterstand kan gevolgen hebben voor iedere
eventuele volgende financieringsaanvraag
door Kredietnemer.
2.

ARTIKEL 3. HERROEPING
1. Kredietnemer heeft het recht om de
Kredietovereenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende 14
kalenderdagen na:
a) na de dag van sluiting van de
Kredietovereenkomst, of
b) de dag waarop Kredietnemer de
contractuele voorwaarden en informatie
ontvangt, indien die dag later is dan de
onder a bedoelde dag.
2. Voor ontbinding als bedoeld lid 1 van dit
artikel dient Kredietnemer een brief te
versturen aan: Kedin, T.a.v. Klantenservice,
Blaak 16 3011 TA Rotterdam of te mailen aan:
klantenservice@kedin.nl.
ARTIKEL 4. VERVROEGD AFLOSSEN
1. Kredietnemer kan altijd (geheel of
gedeeltelijk) vervroegd aflossen.
Kredietnemer maakt het voornemen tot
vervroegde aflossing schriftelijk bekend aan
Kedin en geeft daarbij aan of het een algehele
of gedeeltelijke aflossing betreft.
2. Bij vervroegd aflossen is Kredietnemer aan
Kedin een vergoeding verschuldigd welke is
opgenomen in artikel 4 van het formulier
“Europese Standaardinformatie Inzake
Consumentenkrediet”.
ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN KREDIETNEMER
1.
Zolang op het Object van Kredietnemer een
(bezitloos) pandrecht van Kedin is gevestigd:
a) is Kredietnemer verplicht, het Object op
zijn kosten in goede staat te houden;
b) zal Kredietnemer het Object niet mogen
vervreemden, verhuren, aan derden
verpanden of aan anderen in beheer of
gebruik mogen geven zonder
schriftelijke toestemming van Kedin, of
anderszins handelen in strijd met de
belangen van Kedin;
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is Kredietnemer verplicht direct
mededeling te doen aan Kedin van
beslaglegging op het Object, toepassing
van de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen (WSNP), of
faillissement;
d) heeft Kedin te allen tijde de gelegenheid
zich van de staat van het Object te
overtuigen.
Kredietnemer verleent bij voorbaat een
pandrecht op alle vorderingen tot
vergoeding van het Object ten gunste van
Kedin, indien het Object geheel of
gedeeltelijk teniet is gegaan. Kedin zal van
haar pandrecht terstond schriftelijk
mededeling doen aan derden. Kredietnemer
gaat ermee akkoord dat Kedin deze
Algemene Kredietvoorwaarden (welke
tevens als pandakte wordt beschouwd) voor
het vestigen van het pandrecht zal
registreren bij de Belastingdienst.
Kedin heeft in geval van opeisbaarheid van
het Openstaande totale kredietbedrag het
recht afgifte van het Object te vorderen en
het Object in vuistpand te nemen.
Kredietnemer kan gedurende veertien dagen
nadat hij het Object heeft afgegeven de
afgifte ongedaan maken door betaling van al
hetgeen Kedin uit hoofde van de
Kredietovereenkomst aan Kedin verschuldigd
is. Op een dergelijke betaling is het bepaalde
in artikel 4 van de Algemene
Kredietvoorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 6. EINDE EN OPZEGGING
KREDIETOVEREENKOMST, ONMIDDELLIJKE
OPEISBAARHEID, ONTBINDING
1. De Kredietovereenkomst eindigt:
a) als sprake is van vervroegde
opeisbaarheid zoals opgenomen onder lid
2 van dit artikel;
b) op of eerder dan de einddatum van de
Kredietovereenkomst, mits het
Openstaande totale kredietbedrag
volledig is afgelost.
2. In de volgende gevallen wordt de
Kredietovereenkomst onmiddellijk opgezegd
en is het hele Openstaande totale
kredietbedrag in één keer opeisbaar:
a) Kredietnemer is tenminste 2
maanden achterstallig in de betaling
van een vervallen termijnbedrag en
blijft, na in gebreke te zijn gesteld,
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nalatig in de nakoming van zijn
verplichting (en);
b) Kredietnemer is naar het buitenland
verhuisd;
c) Kredietnemer is in staat van
faillissement verklaard, de
schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen (WSNP) is op Kredietnemer
van toepassing, of Kredietnemer is
onder bewind gesteld;
d) Kredietnemer heeft bij het aangaan
van de Kredietovereenkomst aan
Kedin onjuiste informatie verstrekt,
van dien aard dat Kedin met de juiste
gegevens geen Krediet aan
Kredietnemer zou hebben verstrekt,
een en ander ter beoordeling van
Kedin;
e) de financiële positie van
Kredietnemer is niet langer naar
genoegen van Kedin;
f) Kredietnemer voldoet niet aan zijn
inlichtingenplicht op grond van de
Kredietovereenkomst en deze
Algemene Kredietvoorwaarden, of
Kredietnemer voldoet niet aan een
verzoek van Kedin om (aanvullende)
informatie te verstrekken;
g) Kredietnemer overlijdt en Kedin
heeft gegronde redenen om aan te
nemen dat Kredietnemer zijn
verplichtingen uit hoofde van de
Kredietovereenkomst niet zal
nakomen.
Indien en zodra één van deze gevallen zich
voordoet, dient Kredietnemer Kedin hiervan
onverwijld in kennis te stellen en tevens van
alle andere voorvallen welke voor Kedin in
verband met de opeisbaarheid van het Krediet
van belang kunnen zijn.
Bij opzegging of opeising of het einde van het
Krediet blijven de rechten voortvloeiende uit
de Kredietovereenkomst en bijbehorende
bijlagen onverkort van toepassing, zolang
Kredietnemer niet aan al zijn verplichtingen
uit de Kredietovereenkomst en bijbehorende
bijlagen heeft voldaan.
Kedin is bevoegd de Kredietovereenkomst
met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien
het Object niet binnen afzienbare tijd door of
namens de leverancier geleverd wordt of in
geval van een dispuut tussen Kredietnemer en
de leverancier of de partij die namens de

leverancier het Object heeft geleverd of dient
te leveren.
ARTIKEL 7. TEKORTKOMING
1. In geval van niet of niet-tijdige betaling is
Kredietnemer - vanaf het tijdstip van
verstrijken van de termijn voor nakoming - een
vertragingsvergoeding verschuldigd indien en
voor zover de vertraging langer duurt dan tien
(10) kalenderdagen. Deze vergoeding is
verschuldigd over vervallen maar niet, of niet
geheel betaalde Termijnbedragen en wordt
berekend conform het bepaalde in artikel 3 van
het formulier "Europese Standaardinformatie
Inzake Consumentenkrediet".
2.
Alle kosten die Kedin als gevolg van het niet
nakomen van de verplichtingen van
Kredietnemer heeft gemaakt, zijn voor
rekening van Kredietnemer.
ARTIKEL 8. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien twee of meer personen de
Kredietovereenkomst zijn aangegaan, zijn zij
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van
alle verbintenissen die uit de
Kredietovereenkomst en bijbehorende
bijlagen voortvloeien.
2. Verbintenissen uit de Kredietovereenkomst
zullen steeds en onder alle omstandigheden
ondeelbaar zijn.
3. Voor de verplichtingen van (een)
Kredietnemer(s) onder de
Kredietovereenkomst zijn eventuele
rechtsopvolgers van Kredietnemer(s)
hoofdelijk aansprakelijk.

ARTIKEL 9. INZAGE
1. Kredietnemer kan altijd kosteloos en op
verzoek tijdens de looptijd van het Krediet (en
tot een jaar na afwikkeling van de
Kredietovereenkomst) een overzicht van de
rekening in de vorm van een aflossingstabel
ontvangen. Kredietnemer kan hiertoe per
email een verzoek indienen via
klantenservice@kedin.nl.
2. Het saldo van de vordering van Kedin op
Kredietnemer, zoals dit in de administratie
van Kedin voor komt, is bindend tegenover
Kredietnemer, behoudens door Kredietnemer
te leveren tegenbewijs.
3. Kedin verschaft slechts informatie over het
Krediet aan Kredietnemer.

ARTIKEL 10. PERSOONSGEGEVENS
1. De bij de aanvraag van het Krediet verstrekte
persoonsgegevens worden door Kedin onder
meer verwerkt ten behoeve van het aangaan
en uitvoeren van de Kredietovereenkomst en
het beheren van de daaruit voortvloeiende
relaties.
2. Op de verwerking van de persoonsgegevens
door Kedin is de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (‘WBP’) van toepassing.
3. Kedin wijst er in het kader van de WBP op dat
in geval van een betalingsachterstand, de in
dit artikel genoemde gegevens kunnen
worden verstrekt BKR en aan derden in
verband met incassomaatregelen.
4. Kedin heeft de verwerking door haar van
persoonsgegevens gemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens (‘CBP’)onder
meldingsnummer: m1599859. De melding is
opgenomen in het register van het CBP dat is
te raadplegen via de website: www.cbpweb.nl.
5. Op de verwerking van persoonsgegevens door
Kedin is het privacy statement van Kedin van
toepassing. Het privacy statement is als
bijlage aan de Kredietovereenkomst gehecht
en tevens te raadplegen via www.kedin.nl.
6. Kredietnemer dient iedere verandering in
zijn/haar persoonlijke en/of financiële situatie
direct aan Kedin door te geven. Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan een
adreswijziging, een wijziging van een
emailadres of een wijziging van het
inkomen/de bankrekening van Kredietnemer.
Kedin communiceert per email met
Kredietnemer. Kredietnemer dient Kedin dan
ook te allen tijde van zijn actuele emailadres
te voorzien.
7. Kedin is bevoegd om informatie over de
rechtsverhouding met Kredietnemer en
gegevens van de Kredietnemer, waaronder
persoonsgegevens, uit te wisselen binnen de
groep van vennootschappen waartoe Kedin
behoort en aan leveranciers van
goederen/diensten waarvoor Kedin aan
Kredietnemer het Krediet verleent. Kedin is
voorts bevoegd om de bedoelde gegevens in
het kader van financieringstransacties te
verstrekken aan een rechtsopvolger onder
algemene of bijzondere titel. Kedin is
bevoegd ten behoeve van
gegevensverwerking derden in te schakelen.

ARTIKEL 11. KLACHTENPROCEDURE
1. Indien Kredietnemer niet tevreden is over de
dienstverlening van Kedin, kan Kredietnemer
de klacht melden bij de afdeling
Klachtenafhandeling. Dat kan schriftelijk door
een brief te sturen naar: Kedin, T.a.v. afdeling
Klachtenafhandeling, Blaak 16, 3011 TA
Rotterdam.
2. Kedin bevestigt de ontvangst van een klacht
en bericht Kredietnemer binnen 2 weken na
ontvangst van de klacht binnen welke termijn
de klacht zal worden afgehandeld.
3. Indien Kredietnemer het niet eens met de
uitkomst van de klacht, kan Kredietnemer de
klacht voorleggen aan de erkende
geschilleninstantie waarbij Kedin is
aangesloten: KiFiD. Het aansluitnummer van
Kedin is 300.014204. Meer informatie is te
lezen op de website www.kifid.nl. Ook kan
Kredietnemer zich rechtstreeks tot KiFiD
wenden als Kedin geen reactie geeft naar
aanleiding van de door Kredietnemer
ingediende klacht: dit kan binnen 6 weken na
ontvangst door Kredietnemer van de
ontvangstbevestiging van de klacht van Kedin
of binnen 8 weken na het indienen van de
klacht door Kredietnemer bij Kedin.
4. Kredietnemer kan de interne
klachtenprocedure opvragen bij Kedin via
www.kedin.nl.
ARTIKEL 12. SLOTBEPALINGEN
1. Kedin kan besluiten om de Algemene
Kredietvoorwaarden te wijzigen. Bij een
wijziging wordt Kredietnemer daarvan eerst
op de hoogte gebracht. Kredietnemer
ontvangt vóór de wijziging van de
Kredietvoorwaarden de nieuwe voorwaarden
per post, e-mail of via de online portal.
2. Indien Kredietnemer het niet eens is met deze
gewijzigde Algemene Kredietvoorwaarden,
kan Kredietnemer de Kredietovereenkomst
opzeggen. Kredietnemer dient Kedin hiervoor
binnen 14 kalenderdagen na dagtekening van
de wijzigingsbrief van Kedin met betrekking
tot de voorgenomen wijziging van de
Algemene Kredietvoorwaarden een
aangetekende brief te sturen aan het
volgende adres: Kedin, T.a.v. Klantenservice,
Blaak 16, 3011 TA Rotterdam. Kredietnemer
dient als reden aan te geven dat Kredietnemer
niet akkoord gaat met de
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nieuwe Algemene Kredietvoorwaarden. In dat
geval is het restant Krediet ineens opeisbaar.
Kedin is bevoegd om de Kredietovereenkomst
geheel of gedeeltelijk aan een derde over te
dragen. Kredietnemer stemt bij voorbaat in
met een dergelijke contractoverneming en
verbindt zich om voor zover nodig
medewerking te verlenen en de handelingen
te verrichten die nodig zijn voor gehele of
gedeeltelijke overgang van de
Kredietovereenkomst met de daaraan
verbonden zekerheden en verklaringen.
Als een bepaling in de Kredietovereenkomst
of Algemene Kredietvoorwaarden of in een
andere bijlage bij de Kredietovereenkomst
nietig of vernietigbaar is, dan heeft dit niet
tot gevolg dat een andere bepaling daarvan
(deels) nietig of vernietigbaar is. Als een
bepaling in de Kredietovereenkomst of
Algemene Kredietvoorwaarden in een andere
bijlage bij de Kredietovereenkomst nietig of
vernietigbaar is, wordt zij vervangen door een
geldige bepaling die het meest de strekking
van de nietige of vernietigbare bepaling
benadert.
In geval van strijdigheid tussen de
Kredietovereenkomst en de Algemene
Kredietvoorwaarden of een andere bijlage bij
de Kredietovereenkomst prevaleren de
bepalingen uit de Kredietovereenkomst.
Op de Kredietovereenkomst en bijbehorende
bijlagen is Nederlands recht van toepassing.
Alle eventuele geschillen dienen te worden
voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.
Kedin staat onder toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en is ingeschreven
in het AFM-register onder nummer 12020628.
Het register is te raadplegen op de website:
www.afm.nl.
Kedin staat ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 24466062.

