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Hoofdstuk I
Begripsomschrijvingen

De in dit Hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn altijd
van toepassing.
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aansprakelijk vermogen: het eigen vermogen (het geplaatst en gestort aandelenkapitaal) te vermeerderen met
de vrij uitkeerbare reserves (zoals de agioreserve en de
ingehouden winst), de voorziening latente belastingen en bij
ING ComFin achtergestelde leningen, en te verminderen met
immateriële vaste activa en vorderingen op de met Cliënt in
een groep verbonden partijen, bepaald op basis van door
accountant opgestelde / goedgekeurde – indien relevant:
geconsolideerde - cijfers;
Aanvaarde Voorraad: De Voorraad ten aanzien waarvan
ING ComFin bereid is (al dan niet beperkt) financiering te
verstrekken onder de voorwaarden opgenomen in de BDO;
Aanvaarde Vordering: elke aan ING ComFin verpande Vordering ten aanzien waarvan ING ComFin bereid is (al dan niet
beperkt) voorschotten te verstrekken onder de voorwaarden
opgenomen in de BDO;
Achterstalligheidstermijn: de termijn die relevant is in
het kader van de bevoorschotting van een Vordering en/of de
overname van het Debiteurenrisico en die aanvangt op de
Vervaldatum en eindigt na afloop van het in de BDO genoemde tijdvak;
Advieslimiet: het met betrekking tot de kredietwaardigheid
van een specifieke Debiteur door ING ComFin geadviseerde
maximumbedrag (inclusief omzetbelasting);
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Financierings- en
Dienstverleningsvoorwaarden;
Balanstotaal: het totaal van de vaste en vlottende activa
minus de immateriële vaste activa en minus Vorderingen op
de met Cliënt in een groep verbonden partijen, te berekenen
op basis van de (geconsolideerde) balans van Cliënt dan wel
van de groep waartoe Cliënt behoort;
Basisrente: de grondslag voor vaststelling van het toepasselijke rentetarief (voor debet- of creditstanden in euro respectievelijk vreemde valuta) zoals periodiek vastgesteld door
ING ComFin aan de hand van actuele ontwikkelingen op de
geldmarkt;

Betalingstermijn: de betalingstermijn, te rekenen vanaf de
Factuurdatum, die tussen Cliënt en een specifieke Debiteur
ten aanzien van een bepaalde Vordering is overeengekomen;
BDO: de tussen ING ComFin en Cliënt gesloten bevoorschottings- en dienstverleningsovereenkomst (tevens stam-pandakte) inclusief de daarbij behorende bijlagen;
Cliënt: elke wederpartij waarmee ING ComFin een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie ING ComFin enige dienst
heeft verleend of zal verlenen;
Contractjaar: de periode die voor de eerste keer aanvangt
op de datum vermeld in de BDO en eindigt op de dag voorafgaande aan dezelfde kalenderdag van het daaropvolgende
kalenderjaar, en na afloop van de eerste periode steeds
aanvangt en eindigt op bedoelde aaneensluitende data in de
daaropvolgende kalenderjaren;
Creditview: het door ING ComFin aan Cliënt ter beschikking gestelde online elektronische informatie- en communicatiesysteem of een vervangend systeem met vergelijkbare
functionaliteiten;
Debiteur: elke partij op wie Cliënt één of meerdere Vorderingen heeft of zal verkrijgen uit hoofde van een door Cliënt
met deze partij gesloten of te sluiten overeenkomst, en/of uit
hoofde van enige andere tussen Cliënt en deze partij bestaande of toekomstige rechtsverhouding;
Debiteurenbeheer: de administratieve werkzaamheden
terzake (de status van) Vorderingen, zoals nader aangeduid in
de BDO;
Debiteurenportefeuille: alle op enig moment bestaande
Vorderingen;
Debiteurenrisico: het risico van non-betaling van een Vordering voortvloeiend uit betalingsonvermogen van de Debiteur onder uitsluiting van overige in de BDO nader bepaalde
risico’s van non-betaling;
DEBT: alle rentedragende schulden, exclusief de specifiek ten opzichte van ING ComFin krachtens een door ING
ComFin opgestelde akte achtergestelde leningen, zoals deze
kunnen worden afgeleid uit de (geconsolideerde) balans van
Cliënt dan wel van de groep waartoe Cliënt behoort;
Dispuut: elke (dreigende) weigering van een Debiteur om
een bepaalde Vordering (geheel) te erkennen of om een
bepaalde Vordering om enigerlei reden, anders dan wegens
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betalingsonvermogen, of om redenen vermeld in art. 29.4 (k)
(geheel) te voldoen;
EBIT: het resultaat vóór rente en belastingen volgens de (geconsolideerde) verlies- en winstrekening (opgenomen in de
jaarrekening dan wel de tussentijdse cijfers) van Cliënt dan
wel van de groep waartoe Cliënt behoort;
EBITDA: het resultaat vóór rente, belastingen, afschrijvingen
en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa volgens de (geconsolideerde) verlies- en winstrekening (opgenomen in de jaarrekening dan wel de tussentijdse cijfers) van
Cliënt dan wel van de groep waartoe Cliënt behoort;
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): het rentepercentage voor interbancaire deposito’s in euro met variërende
looptijden, vastgesteld op basis van de opgaven van een
groep van Europese banken, gepubliceerd in Het Financiële
Dagblad, met een minimum van 0%;
Faciliteit: al hetgeen ING ComFin op basis van een Overeenkomst aan Cliënt in de vorm van krediet of garanties
beschikbaar gesteld heeft dan wel bereid is beschikbaar te
stellen alsmede in de vorm van diensten heeft verleend dan
wel bereid is te verlenen;
Factuur: lijst van door Cliënt aan Debiteur geleverde goederen met vermelding van de berekende prijzen en de plaats en
datum van de aflevering;
Factuurdatum: de datum van de factuur waarin een Vordering is uitgedrukt;
Goedgekeurde Vordering: elke Vordering ten aanzien
waarvan ING ComFin bereid is het Debiteurenrisico over te
nemen onder de voorwaarden opgenomen in de BDO;
Incasso-rekening: elke door ING ComFin in eigen naam
ten behoeve van Cliënt aangehouden bankrekening waarop
de Debiteuren van Cliënt dienen te betalen en waarover
uitsluitend ING ComFin gerechtigd zal zijn te beschikken en
waarvan het saldo uitsluitend ING ComFin toekomt;
ING ComFin: de besloten vennootschap ING Commercial
Finance B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoor
houdende te Bunnik;
ING Cost of Funds Foreign Currency: het rentepercentage voor financiering in overeengekomen vreemde valuta
zoals dat van tijd tot tijd vastgesteld wordt door ING Bank
Treasury;

Koopsom: de door ING ComFin aan Cliënt verschuldigde
uitkering van een in het kader van de overname van het Debiteurenrisico gekochte Vordering;
Kostprijs: de aankoopprijs van de Voorraad vermeerderd
met vrachtkosten, verzekeringskosten, douanerechten en
andere heffingen en/of kosten die verschuldigd zijn om de
Voorraad op de plaats van bestemming te krijgen;
Kredietlimiet: het voor een specifieke Debiteur vastgestelde bedrag (exclusief omzetbelasting) dat het maximum vormt
voor het door ING ComFin over te nemen Debiteurenrisico;
Kredietruimte: het op enig moment uit de administratie van
ING ComFin blijkende positieve verschil tussen enerzijds de
Faciliteiten en anderzijds het Obligo. Indien en voor zover het
Obligo zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
ING ComFin het totaal van de Faciliteiten overschrijdt wordt
gesproken van een tekort. Indien en voor zover het Obligo
met voorafgaande schriftelijke toestemming van ING ComFin
het totaal van de Faciliteiten overschrijdt wordt gesproken van
een overstand;
LIBOR (London Interbank Offered rate): het rentepercentage voor interbancaire deposito’s in de relevante valuta
met variërende looptijden, vastgesteld door de British Bankers Association te Londen, met een minimum van 0%;
Maximale Betalingstermijn: de betalingstermijn, te
rekenen vanaf de Factuurdatum, die Cliënt zonder verder
vooroverleg met ING ComFin maximaal met de Debiteur mag
overeenkomen;
Obligo: de op enig moment uit de administratie van ING
ComFin blijkende som van (i) het Saldo Bevoorschotting, (ii)
het saldo van door ING ComFin op verzoek van Cliënt aan
derden verstrekte garanties (met inbegrip van bereidstellingsverklaringen), (iii) gestelde accreditieven, (iv) het saldo
van de aan Cliënt ter beschikking gestelde inkoop- en/of
voorraadfaciliteit, (v) al hetgeen ING ComFin, uit welken
hoofde ook nu of in de toekomst, van Cliënt te vorderen heeft
of zal krijgen en (vi) andere al dan niet op verzoek van Cliënt
gereserveerde bedragen;
Overeenkomst: elke tussen ING ComFin en Cliënt bestaande rechtsrelatie waaronder begrepen die vervat in de door
Cliënt voor akkoord getekende correspondentie, waaronder
maar niet beperkt tot de termsheet en/of kredietbrief en/of
BDO;
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Rentekosten: het totaal van betaalde en/of betaalbaar gebleven contractuele rentekosten zoals blijkt uit de (geconsolideerde) verlies- en winstrekening (opgenomen in de jaarrekening dan wel de tussentijdse cijfers) van Cliënt dan wel van
de groep waartoe Cliënt behoort;
Saldo Bevoorschotting: het op enig moment uit de administratie van ING ComFin blijkende verschil tussen enerzijds
(i) alle door ING ComFin aan Cliënt, dan wel op verzoek van
Cliënt aan derden, overgemaakte bedragen vermeerderd met
de geboekte rente, provisies, en kosten en anderzijds (ii) alle
door ING ComFin van Debiteuren, derden of anderszins ten
gunste van Cliënt ontvangen bedragen alsmede geboekte
Koopsommen;
Solvabiliteitsratio: de verhouding van het Aansprakelijk
vermogen ten opzichte van het Balanstotaal;
Standaardtarievenlijst: de lijst van tarieven die standaard
deel uitmaken van en van toepassing zijn op alle Overeenkomsten;
Verpandingsborderel: elke door Cliënt of ING ComFin
namens Cliënt ondertekende akte waarbij Cliënt Vorderingen
aan ING ComFin (stil) verpandt;
Vervaldatum: de in de factuur genoemde datum voor welke
de Vordering moet zijn betaald;
Voorraad: alle (bestaande en toekomstige) grondstoffen,
halffabricaten en (eind)producten van Cliënt, zich bevindende
in de panden of terreinen waar Cliënt zijn bedrijf uitoefent of
elders al dan niet onder derden;
Vordering: elke vordering van Cliënt uit hoofde van een op
enig moment bestaande rechtsverhouding tussen Cliënt en
Debiteur, van welke aard ook, waaronder maar niet beperkt
tot vorderingen op naam, orderportefeuille en onderhanden
werk, rechten uit betalingsinstrumenten en/of bankgaranties;
Zekerheidsovereenkomst: elke door Cliënt of een derde
gesloten overeenkomst of eenzijdig afgelegde verklaring op
grond waarvan Cliënt of die derde aan ING ComFin zekerheden of andere rechten (in welke vorm of van welke aard dan
ook) heeft verstrekt of zal verstrekken.
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Hoofdstuk II
Algemene bepalingen

De in dit Hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn altijd
van toepassing.
2.		
		
2.1		

2.2		

Toepasselijkheid, werkingssfeer, wijzigingen
en aanvullingen
De Algemene Voorwaarden maken deel uit van, en zijn
van toepassing op, elke Overeenkomst en alle correspondentie van ING ComFin aan Cliënt.
Algemene voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing op de Overeenkomst tenzij ING ComFin de
toepasselijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk
schriftelijk heeft aanvaard.

2.3		

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst
en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

2.4		

ING ComFin is gerechtigd de Algemene Voorwaarden
eenzijdig te wijzigen waarbij onder wijziging tevens
aanvulling wordt verstaan. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zijn voor Cliënt bindend dertig dagen
nadat deze schriftelijk zijn medegedeeld, dan wel aan
hem op andere wijze bekend zijn geworden.

3.		
		
		
3.1		

Totstandkoming van Overeenkomsten;
wijzigingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Cliënt
De Overeenkomst komt tot stand op het moment van
ondertekening door partijen van de schriftelijke vastlegging van de afspraken. Voor zover vóór dit moment
al sprake is van een door ING ComFin ten behoeve
van Cliënt beschikbaar gestelde Faciliteit, wordt de
Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het
moment van aanvang van deze Faciliteit.

3.2		

Indien ING ComFin zich bereid heeft verklaard aan
Cliënt een Faciliteit ter beschikking te stellen, is ING
ComFin daartoe slechts gehouden nadat voor ING
ComFin is vast komen te staan dat alle van Cliënt en/
of een derde gevraagde zekerheden rechtsgeldig zijn
gevestigd en dat Cliënt aan alle (overige) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.
Indien Cliënt niet binnen drie maanden na de ingangsdatum van de BDO om welke reden dan ook onder
een Faciliteit heeft getrokken, staat het ING ComFin vrij
om de BDO met onmiddellijke ingang te beëindigen,
danwel de voorwaarden waaronder de Faciliteit aan
Cliënt ter beschikking zal worden gesteld te herzien.

3.3		

bevoegdheid heeft toegekend, is Cliënt verplicht,
ongeacht inschrijving in de openbare registers, een
wijziging of intrekking van die bevoegdheid schriftelijk
aan ING ComFin mee te delen, bij gebreke waarvan
die wijziging niet aan ING ComFin kan worden tegengeworpen.

4.		
4.1		

		

Rente, provisies en kosten
Tussen ING ComFin en Cliënt gelden (i) de specifieke
afspraken ten aanzien van rente, provisies en kosten
zoals vastgelegd in de Overeenkomst en (ii) de tarieven zoals aangeduid in de Standaardtarievenlijst.
Voor het geval geen specifieke afspraken zijn vastgelegd in een Overeenkomst, niet zijnde een BDO, geldt
hetgeen terzake is opgenomen in de BDO. Voor alle
hiervoor bedoelde specifieke afspraken en tarieven
geldt dat altijd de meest recent gedateerde schriftelijke vastlegging geldend is.

4.2		

De rente wordt berekend door elke maand te stellen
op het aantal werkelijk verstreken dagen en het jaar
op 360 dagen. De rente wordt maandelijks achteraf in
rekening gebracht.

4.3		

De rente wordt berekend over het Saldo Bevoorschotting. Cliënt is op verstrekte bedragen in euro op
jaarbasis een rente verschuldigd gelijk aan de Basisrente (debet) (of indien overeengekomen EURIBOR)
vermeerderd met de in de Overeenkomst vermelde
opslag, zulks met een in de Overeenkomst vermeld
minimum per jaar. Op verstrekte bedragen in andere
valuta is Cliënt de in de Overeenkomst vermelde opslag verschuldigd boven de voor die valuta specifiek
geldende Basisrente (debet) (of indien overeengekomen voor die valuta specifiek geldende LIBOR dan
wel de ING Cost of Funds Foreign Currency) zulks met
een in de Overeenkomst vermeld minimum per jaar.
In bijzondere gevallen kan met Cliënt een vaste rente
overeengekomen zijn.

4.4		

Wijzigingen van de Basisrente worden zo spoedig
mogelijk door ING ComFin aan Cliënt meegedeeld, in
de regel door middel van publicatie op Creditview.

4.5		

De EURIBOR wordt voor elke volgende overeengekomen periode vastgesteld op de laatste werkdag
voorafgaande aan die periode.

4.6		

De kredietprovisie wordt maandelijks achteraf berekend over het hoogst uitstaande debetsaldo in die
kalendermaand.

Wanneer Cliënt aan iemand vertegenwoordigings-

Algemene Financierings- en Dienstverleningsvoorwaarden (versie 1 / 2015) 8

4.7		

De omzetprovisie wordt berekend over de door Cliënt
gefactureerde debet- en creditomzet, inclusief omzetbelasting. Indien Debiteurenbeheer en/of overname
van het Debiteurenrisico is overeengekomen is de
toeslag daarvoor in de omzetprovisie inbegrepen.

ING ComFin behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor
om het bevoorschottings- en/of het Voorraad financierings- en/of concentratiepercentage, rente(opslag),
provisies en/of kostenvergoedingen uit hoofde van de
Faciliteit te wijzigen:
(a) indien bijzondere omstandigheden (zoals de situatie 		
op de geldmarkt of interne, externe of algemene
kostenontwikkelingen of nieuwe wetgeving of verordeningen of wijzigingen in bestaande wetgeving of verordeningen) daartoe aanleiding geven;
(b) indien de diensten van ING ComFin ten opzichte van 		
Cliënt worden gewijzigd;
(c) indien Cliënt niet voldoet aan specifieke door ING
ComFin in het kader van de kredietwaardigheid met
Cliënt overeengekomen ratio’s of de kredietwaardigheid van Cliënt anderszins naar het oordeel van
ING ComFin vermindert.
(d) indien er andere redenen of omstandigheden bestaan
die naar het redelijke oordeel van ING ComFin hiertoe
reden kunnen geven.

goeding te vorderen. De vertragingsrente is dagelijks
opeisbaar en rentedragend.
4.13

Alle in een Overeenkomst of in de Standaardtarievenlijst genoemde provisies en kosten zijn exclusief enige
(omzet)belasting of heffing, hoe ook genaamd, die
daarvoor verschuldigd zijn of worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.		
		

Garanties en accreditieven (letters of credit)
Indien ING ComFin ingevolge een daartoe strekkend
verzoek van Cliënt garanties of accreditieven stelt, is
Cliënt bij wijze van contragarantie jegens ING ComFin onherroepelijk en onvoorwaardelijk aansprakelijk
voor de bedragen die ING ComFin dan wel de door
ING ComFin ingeschakelde derde uit hoofde van die
garantie respectievelijk dat accreditief aan de begunstigde zal moeten voldoen, vermeerderd met rente en
kosten.

6.		
6.1		

Betaling en creditering
Alle door Cliënt aan ING ComFin verschuldigde
bedragen worden (periodiek) geboekt ten laste van
Cliënt.

6.2		

Alle betalingen door Debiteuren of anderszins ten
gunste van Cliënt door ING ComFin ontvangen bedragen strekken in de eerste plaats in mindering op de
door ING ComFin voor rekening van Cliënt gedane
betalingen, vervolgens op kosten, verbeurde boetes of
andere vergoedingen, verschenen rente, provisies en
overige kostenvergoedingen en vervolgens op aflossing op het Obligo.

6.3		

Indien ING ComFin bij een creditering aan Cliënt de
tegenwaarde daarvoor nog moet ontvangen, zoals bij
cheques en andere waardepapieren, geschiedt die
creditering onder de opschortende voorwaarde dat de
tegenwaarde tijdig en behoorlijk in haar bezit komt. Bij
gebreke daarvan is ING ComFin bevoegd de creditering ongedaan te maken.

7.		
7.1		

Verrekening en vreemde valuta
ING ComFin is steeds bevoegd om hetgeen zij al dan
niet opeisbaar of onder voorwaarde van Cliënt heeft
te vorderen, te verrekenen met al dan niet opeisbare
tegenvordering(en) van Cliënt op ING ComFin, ongeacht de valuta waarin die vorderingen luiden.

7.2		

Zonder schriftelijke toestemming van ING ComFin is
het Cliënt niet toegestaan haar betalingsverplichtingen

4.8		

4.9		

De provisie voor gestelde garanties, en/of accreditieven (letters of credit) is gelijk aan een percentage
over het in de oorspronkelijke garantie of accreditief
genoemde maximumbedrag en is verschuldigd per
jaar (of pro rata voor een deel van een jaar).

4.10

Alle kosten van ING ComFin die verband houden met
de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst,
waaronder begrepen de handhaving of uitoefening
van de rechten van ING ComFin, komen ten laste van
Cliënt.

4.11

4.12

Het is Cliënt niet toegestaan een limiet van een Faciliteit te overschrijden zonder toestemming vooraf van
ING ComFin. In elk geval van overschrijding van een
limiet is Cliënt aan ING ComFin overschrijdingsprovisie verschuldigd.
Niet-tijdige betaling van enig verschuldigd bedrag
levert, zonder dat ingebrekestelling daartoe vereist
is, verzuim op van Cliënt. In dat geval is Cliënt vertragingsrente, genoemd in de Standaardtarievenlijst,
verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van ING
ComFin om nakoming en/of aanvullende schadever-
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jegens ING ComFin te verrekenen met enige vordering van Cliënt op ING ComFin, uit welken hoofde ook.
7.3		

7.4		

Voorwaardelijke verplichtingen van ING ComFin
voortvloeiende uit door ING ComFin voor rekening en
risico van Cliënt verrichte rechtshandelingen (zoals
gestelde garanties, bereidstellingsverklaringen en accreditieven) maken deel uit van het Obligo en worden
geblokkeerd in de Kredietruimte.
Conversie van door ING ComFin ontvangen betalingen op Vorderingen in vreemde valuta zal geschieden
tegen de op het conversiemoment geldende dagkoers
van de desbetreffende (vreemde) valuta. De met
conversie verband houdende kosten zullen Cliënt in
rekening worden gebracht.

7.5		

Debet- en creditposities in verschillende valuta worden
niet verrekend.

7.6		

Indien ING ComFin in haar boeken naast een administratie in euro tevens één of meer administraties in
vreemde valuta ten name van Cliënt aanhoudt, is ING
ComFin te allen tijde gerechtigd tot verrekening van
credit- en debetsaldi op alle inzake Cliënt aangehouden cliëntnummers waarbij de vreemde valuta worden
geconverteerd in euro, tegen de koers als bedoeld in
artikel 7.4 van de Algemene Voorwaarden.

7.7		

ING ComFin is niet aansprakelijk voor door Cliënt
ten gevolge van valutarisico geleden schade. Cliënt
vrijwaart ING ComFin ook tegen uit dergelijke risico’s
voortvloeiende aanspraken van derden.

8.		
		

Bewijskracht administratie ING ComFin
Tegenover Cliënt en derden strekt een uittreksel uit
de administratie van ING ComFin tot volledig bewijs
(van de verplichtingen van Cliënt jegens ING ComFin),
behoudens door Cliënt geleverd tegenbewijs.

9.		
9.1		

Controle rekeningbescheiden
Indien ING ComFin constateert dat zij in Creditview,
bevestigingen, rekeningafschriften, nota’s of andere
opgaven aan Cliënt een fout heeft gemaakt, is ING
ComFin verplicht zo spoedig mogelijk Cliënt daarvan
in kennis te stellen en deze fout te herstellen.

9.2		

Cliënt is verplicht de door Cliënt ontvangen bevestigingen, rekeningafschriften, nota’s of andere opgaven terstond na ontvangst te controleren. Indien
een geconstateerde onjuistheid of onvolledigheid in
bescheiden of in Creditview niet binnen drie weken na

ontvangst door Cliënt aan ING ComFin schriftelijk is
medegedeeld, wordt Cliënt geacht de uit betreffende
bescheiden of Creditview blijkende gegevens te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.

10.
10.1

Zekerheden
Al hetgeen ING ComFin van of voor Cliënt onder zich
heeft of verkrijgt of aan haar wordt verschuldigd, strekt
ING ComFin tot onderpand voor hetgeen zij, al dan
niet opeisbaar of onder voorwaarde van Cliënt te vorderen heeft of zal hebben uit welken hoofde ook.

10.2

Cliënt is verplicht ter dekking van haar bestaande en
toekomstige verplichtingen op het eerste verzoek van
ING ComFin de door ING ComFin verlangde en ING
ComFin conveniërende zekerheden te (doen) verschaffen. Is een gestelde zekerheid naar het oordeel
van ING ComFin onvoldoende geworden, dan is Cliënt
verplicht desgevraagd die zekerheid aan te vullen of
te vervangen.

10.3

Door Cliënt of ten behoeve van Cliënt gevestigde
zekerheden ten gunste van ING ComFin strekken tot
zekerheid voor al hetgeen ING ComFin, uit welken
hoofde ook nu of in de toekomst, van Cliënt te vorderen
heeft of zal krijgen. De zekerheden zijn steeds eerste
in rang tenzij expliciet anders is bepaald.

10.4

Tot meerdere zekerheid voor al hetgeen ING ComFin,
uit welken hoofde ook nu of in de toekomst, van Cliënt
te vorderen heeft of zal krijgen, verpandt Cliënt, voor
zover nodig bij voorbaat, aan ING ComFin, alle vorderingen die Cliënt nu of in de toekomst, uit enigerlei
hoofde op ING ComFin of ING Bank N.V. heeft of zal
verkrijgen. ING ComFin verklaart dat deze verpanding
aan haar is medegedeeld.

11.
11.1

Hoofdelijkheid
Indien een Overeenkomst is aangegaan door meer
dan één (rechts-)persoon of vennootschap als Cliënt,
is ieder van deze (rechts-)personen of vennootschappen tegenover ING ComFin hoofdelijk gehouden tot
nakoming van de verplichtingen van Cliënt en hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen zij of één of meer
hunner aan ING ComFin schuldig zijn of zullen worden
uit welken hoofde ook.

11.2

Elk van de hoofdelijk verbonden (rechts-)personen en
vennootschappen:
(a) stemmen er hierbij mee in dat er geen sprake zal zijn
van subrogatie.
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(b) stemmen er hierbij mee in dat elke voorwaardelijke of
onvoorwaardelijke aanspraak op grond waarvan een
hoofdelijk verbonden (rechts-)persoon gerechtigd
zou zijn regres te nemen op een andere hoofdelijk
verbonden (rechts-)persoon (inclusief elke aanspraak
die volgt uit art. 6:13 Burgerlijk Wetboek) (“Regres
Aanspraken”) vanaf dit moment, respectievelijk vanaf
het moment waarop een Regres Aanspraak ontstaat,
wordt achtergesteld bij alle betalingsverplichtingen
welke Client, een hoofdelijk verbonden (rechts-)persoon en/of derde(n) hebben of opgelegd zullen krijgen
uit hoofde van een met ING ComFin gesloten Overeenkomst (“Betalingsverplichtingen”).
(c) stemmen er hierbij mee in dat de Regres Aanspraken
niet kunnen worden verrekend en niet opeisbaar en
betaalbaar kunnen worden gesteld totdat de Betalingsverplichtingen volledig en onvoorwaardelijk zijn
vervuld.
11.3

Als zekerheid voor de Betalingsverplichtingen verpandt iedere hoofdelijk verbonden (rechts-)persoon
hierbij, voorzover noodzakelijk bij voorbaat, ten gunste
van ING ComFin al zijn rechten uit hoofde van de Regres Aanspraken. Elke hoofdelijk verbonden (rechts-)
persoon bevestigt hierbij dat hij bevoegd is tot deze
verpanding en dat elke verpanding openbaar is gemaakt aan hem in zijn hoedanigheid van debiteur van
welke Regres Aanspraken dan ook.

11.4

Een door ING ComFin aan één van de hoofdelijk
verbonden (rechts-)personen en/of vennootschappen
verleend uitstel van betaling, ontslag uit de hoofdelijkheid en afstand om niet of om baat, dan wel een tot
één van hen gericht aanbod daartoe, betreft alleen
de (rechts-)persoon of vennootschap aan wie deze
verklaring is gericht, zulks zonder enige vermindering
van enige aansprakelijkheid van ieder van de overblijvende hoofdelijk verbonden (rechts-)personen en/of
vennootschappen jegens ING ComFin.

11.5

Indien een Overeenkomst is aangegaan door meer
dan één (rechts-)persoon of vennootschap als Cliënt,
geldt elke schriftelijke mededeling, anders dan met
een strekking bedoeld in artikel 11.3 van de Algemene
Voorwaarden, van ING ComFin aan één van deze
(rechts-)personen of vennootschappen als een mededeling aan elk van deze (rechts-)personen of vennootschappen.

12.
12.1

Verzekeringen
Cliënt is verplicht haar onderneming en alle tot de

onderneming behorende activa, zulks in de ruimste
zin van het woord, tegen de gebruikelijke risico’s te
verzekeren en verzekerd te houden, alsmede de daarvoor verschuldigde premies en andere lasten tijdig te
voldoen. Op eerste verzoek van ING ComFin zal Cliënt
de polissen van deze verzekering(en) aan ING ComFin ter inzage verstrekken en ten genoegen van ING
ComFin aantonen dat deze betalingen zijn verricht.
12.2

Indien Cliënt tekortschiet in de nakoming van enige in
het vorige lid bedoelde verplichting, is ING ComFin
gerechtigd de door haar noodzakelijk geachte verzekeringen zelf, indien zij dat wenst op haar eigen naam,
voor rekening van Cliënt te verzekeren en/of de achterstallige premie terzake van een door Cliënt gesloten
verzekering voor rekening van Cliënt te voldoen.

12.3

Cliënt zal op verzoek van ING ComFin de verzekeraar
direct schriftelijk mededeling doen van enig pandrecht
van ING ComFin op tot de onderneming van Cliënt
behorende activa, en door de verzekeraar aantekening
van dit pandrecht op de desbetreffende polis doen
plaatsen en/of ING ComFin op te nemen in de polis
als begunstigde (‘loss payee’). Cliënt zal op eerste
verzoek van ING ComFin aantonen hieraan te hebben
voldaan. ING ComFin is bevoegd om, indien zij dit
nodig oordeelt, zelf deze mededeling te doen en deze
aantekening te doen plaatsen.

13. Volmachten
13.1 Indien een Overeenkomst aan de zijde van Cliënt is
aangegaan door meerdere (rechts)personen, verlenen
die (rechts)personen elkaar door ondertekening van
de Overeenkomst een volmacht om namens ieder van
hen alle handelingen te verrichten die voortvloeien uit
of samenhangen met de (uitvoering van) de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot:
(a) het nazien, beoordelen en goedkeuren van mutaties op
rekeningen en het geven van kwijting;
(b) het vestigen van zekerheden, waaronder het tekenen
van pandakten en Verpandingsborderellen, het geven
van opdrachten tot het stellen van garanties voor derden of het aangaan van andere verplichtingen;
(c) het verstrekken van informatie en documentatie;
13.2

Deze volmacht geldt ook voor alle (rechts)personen
die na de datum van de Overeenkomst partij worden
bij de Overeenkomst.

13.3

ING ComFin aanvaardt door ondertekening van een
Overeenkomst alle door Cliënt aan ING ComFin ver-
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leende volmachten, welke volmachten onherroepelijk
en onvoorwaardelijk zijn.
13.4

Ten aanzien van elke door Cliënt aan ING ComFin verleende volmacht wordt de toepasselijkheid van artikel
3:68 BW uitdrukkelijk uitgesloten.

14.		
14.1

Informatie aan of van derden
ING ComFin zal bij de uitvoering van de Overeenkomst contacten hebben met derden zoals de Debiteur en de kredietverzekeraar van Cliënt. In al deze
gevallen moet ING ComFin geacht worden uitsluitend
ten behoeve van zichzelf, al dan niet als pandhouder,
op te treden. Cliënt is zelf, ook in geval van Debiteurenbeheer door ING ComFin, gehouden tot naleving van
de eigen contractuele verplichtingen ten opzichte van
deze derden, en in het bijzonder om schades onder de
eventueel van toepassing zijnde (krediet)verzekeringspolissen tijdig en op juiste wijze te melden.

Cliënt geeft hierbij zijn toestemming aan ING ComFin
om:
(a) informatie over Cliënt bij ING Bank N.V. en haar
groepsgerelateerde rechtspersonen op te vragen en
om informatie over Cliënt en haar Debiteuren bij een
(her)verzekeraar op te vragen;
(b) bij de (voormalig) accountant, of ieder ander die aan
Cliënt financiële, fiscale, juridische of andersoortige
diensten verleent of heeft verleend documenten of
inlichtingen op te vragen die ING ComFin voor de
uitoefening van haar rechten uit een Overeenkomst
noodzakelijk of wenselijk acht;
(c) informatie (eventueel via Creditview) over Cliënt, van
welke aard dan ook, aan na te noemen derden te verstrekken:
		 - een kredietverzekeraar;
		 - een derde die aan ING ComFin een zekerheidsrecht heeft verleend terzake van een vordering van
ING ComFin op Cliënt;
		 - een derde die ten gunste van ING ComFin enige
verklaring heeft afgelegd in verband met de
financiering van Cliënt;
		 - aan ING Bank N.V. en aan ING Bank N.V. groepsgerelateerde rechtspersonen; en
(d) informatie over Debiteuren te verstrekken aan iedere
door ING ComFin gewenste partij; en
(e) informatie over Client, Debiteuren, de Overeenkomst,
en al wat daarmee verband houdt, te mogen delen
met derden aan wie ING ComFin voornemens is haar
rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk over te dragen.

15.
15.1

(Informatie)verplichtingen van Cliënt
Cliënt verplicht zich om vóór ondertekening van een
Overeenkomst, en daarna telkens op eerste verzoek
van ING ComFin, een organogram aan ING ComFin te
doen toekomen, waaruit de samenstelling en organisatie van haar rechtspersoon en onderneming blijkt
(en alle daarin participerende en daaraan gelieerde
(rechts-)personen en/of vennootschappen). Cliënt staat
ervoor in dat de inhoud van een dergelijk document
steeds juist, volledig en niet misleidend is, hetgeen zal
worden bevestigd door ondertekening en dagtekening
van dat document door Cliënt. Cliënt is verplicht ING
ComFin onverwijld schriftelijk te informeren indien
zich enige wijziging ten opzichte van de inhoud van
genoemd document voordoet.

15.2

Cliënt verplicht zich jegens ING ComFin om direct mededeling te doen van alle feiten en/of omstandigheden
die van invloed kunnen zijn op de nakoming van de
verplichtingen van Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst.

15.3

Cliënt zal tenminste jaarlijks aan ING ComFin een
afschrift van haar (geconsolideerde) jaarrekening
verstrekken. Dit afschrift moet worden verstrekt binnen
een maand na vaststelling maar uiterlijk binnen een
half jaar na afloop van ieder boekjaar. Indien de (geconsolideerde) jaarrekening niet binnen de hiervoor
genoemde periode beschikbaar is, zal Cliënt de concept (geconsolideerde) jaarrekening aan ING ComFin
verstrekken met een verklaring voor de reden van de
vertraging. De uiteindelijke definitieve (geconsolideerde) jaarrekening zal Cliënt zo spoedig mogelijk na het
beschikbaar komen daarvan alsnog aan ING ComFin
doen toekomen, doch uiterlijk binnen zes maanden na
afloop van het desbetreffende boekjaar. De (geconsolideerde) jaarrekening dient de (geconsolideerde)
balans en verlies- en winstrekening met toelichting te
bevatten en, voor zover van toepassing, vergezeld te
zijn van een managementletter en een goedkeurende
verklaring van een registeraccountant (RA) of een
accountant-administratieconsulent (AA). Daarnaast
dient Cliënt desgevraagd haar interne maand- en
kwartaalcijfers te overleggen binnen uiterlijk 30 dagen
na afloop van de betreffende periode.

15.4

Cliënt garandeert telkens bij het verstrekken van de
jaarrekening dat: (i) de in artikel 15.4 van de Algemene
Voorwaarden bedoelde informatie is opgesteld met in
achtneming van de in Nederland (of een andere jurisdictie waar ING ComFin schriftelijk mee heeft inge-

14.2
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15.5

15.6

15.7

stemd) geldende regelgeving en algemeen aanvaarde
grondslagen van financiële verslaggeving; en (ii) de
informatie een getrouw beeld geeft van de financiële
situatie van Cliënt en van de in de (geconsolideerde)
balans en verlies- en winstrekening opgenomen maatschappijen.
Indien veranderingen in het financiële jaar of wijzigingen in de grondslagen van de financiële verslaggeving, al of niet op grond van voor Cliënt geldende
regelgeving, worden aangebracht, is Cliënt verplicht
ING ComFin daarover en over de gevolgen daarvan
schriftelijk te informeren. ING ComFin zal dan een
naar haar oordeel deugdelijke inschatting maken
van de gevolgen van die wijziging voor de financiële
rapportage en in het bijzonder eventueel met Cliënt
overeengekomen (financiële) ratio’s. Op grond van
de wijzigingen is ING ComFin gerechtigd eventuele
met Cliënt overeengekomen (financiële) ratio’s aan te
passen en/of andere wijzigingen aan te brengen in de
Overeenkomst.
ING ComFin is steeds gerechtigd bij Cliënt of derden
gegevens op te vragen met betrekking tot (i) de financiële positie van Cliënt of (ii) overige door ING ComFin
voor de Faciliteit relevant geachte informatie. Cliënt is
verplicht onverwijld gevolg te geven aan een verzoek
tot verstrekking van nadere gegevens dan wel derden
te verzoeken medewerking te geven tot verstrekking
van informatie alsmede alle verdere door ING ComFin
gewenste medewerking te verlenen om ING ComFin
in staat te stellen haar rechten uit te oefenen. Dit omvat
de verplichting ING ComFin in staat te stellen zich
door middel van boekenonderzoek bij Cliënt van het
bestaan en de omvang van de Vorderingen en/of Voorraad alsmede de wijze van uitvoering door Cliënt van
een Overeenkomst en van de met Debiteuren gesloten
overeenkomsten op de hoogte te stellen.
Cliënt neemt jegens ING ComFin de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen
rekening met de belangen van ING ComFin. Cliënt
stelt ING ComFin in staat haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te kunnen komen en haar dienstverlening correct te kunnen uitvoeren. Cliënt mag van
de diensten en/of producten van ING ComFin geen
oneigenlijk of onrechtmatig gebruik (laten) maken,
waaronder mede begrepen gebruik dat strijdig is met
wet- en regelgeving, dienstbaar is aan strafbare feiten
of schadelijk is voor ING ComFin of haar reputatie of
voor de integriteit van het financiële stelsel.

16.
		
16.1

Duur en (onmiddellijke) beëindiging van de
Overeenkomst
De aanvangsdatum, de duur, de opzegtermijn en de
verlengingscondities zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Voor het geval dat deze specifieke afspraken
niet zijn vastgelegd in een Overeenkomst, niet zijnde
een BDO, geldt hetgeen terzake is opgenomen in de
BDO.

16.2

Cliënt is slechts gerechtigd de BDO op te zeggen
indien en voor zover er geen andere Overeenkomst
meer van kracht is tussen ING ComFin en Cliënt.

16.3

Cliënt is slechts gerechtigd de Overeenkomst, niet
zijnde een Zekerheidsovereenkomst, op te zeggen per
aangetekend schrijven met inachtneming van de in de
Overeenkomst genoemde opzegtermijn. Opzegging
door Cliënt zal geschieden tegen de laatste dag van
een contractperiode dan wel, in geval van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, tegen de laatste dag
van een kalendermaand.

16.4

Een Zekerheidsovereenkomst is niet opzegbaar tenzij
alle Overeenkomsten zijn geëindigd en het Obligo
geheel is terugbetaald dan wel is afgewikkeld.

16.5

Indien zich één van de in artikel 18.1 van de Algemene
Voorwaarden bedoelde gevallen voordoet is ING
ComFin gerechtigd, onverminderd de overige haar
krachtens een Overeenkomst en de wet toekomende
rechten, zonder rechterlijke tussenkomst een of meer
van de Overeenkomsten schriftelijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen met onmiddellijke ingang.

16.6

Indien de BDO wordt beëindigd, op welke grond dan
ook, dan eindigen alle Overeenkomsten met ingang
van dezelfde datum als die waarop de BDO eindigt.

17.
		
17.1

Gevolgen van (tussentijdse) beëindiging van de
Overeenkomst
Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst is het
Obligo onmiddellijk opeisbaar en zal Cliënt het Obligo
onmiddellijk aan ING ComFin terugbetalen.

17.2

Ingeval van beëindiging van de BDO komen alle
Kredietlimieten voor de toekomst te vervallen. Rechten
van Cliënt ten aanzien van vastgestelde Kredietlimieten voor zover deze betrekking hebben op ten tijde
van beëindiging van de BDO bestaande Vorderingen
blijven in stand.
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17.3

Na opzegging en beëindiging van de Overeenkomst
blijven alle bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht en blijven alle ten gunste van ING
ComFin gestelde zekerheden hun gelding behouden
tot het moment waarop ING ComFin niets meer, uit
welken hoofde ook, van Cliënt te vorderen heeft en
Cliënt schriftelijk heeft bericht dat de gestelde zekerheden zijn vervallen.

17.4

Ingeval de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd
door Cliënt, is Cliënt aan ING ComFin verschuldigd
het totaalbedrag aan rente (zoals deze geldt op de
datum waartegen de tussentijdse beëindiging van
kracht wordt), provisies en kosten dat ING ComFin bij
normaal uitdienen van de Overeenkomst zou hebben
ontvangen indien vervroegde aflossing niet zou hebben plaatsgevonden. Voor wat betreft de BDO hanteert
ING ComFin de volgende berekeningswijze terzake
het verschuldigde over de resterende contractperiode:
(a) de rente en kredietprovisie: deze worden berekend
over het gemiddelde Saldo Bevoorschotting in de
voorafgaande twaalf maanden of, indien de Overeenkomst korter heeft geduurd, de duur van de Overeenkomst. Het rentepercentage en kredietprovisie is gelijk
aan het gemiddelde percentage van de rente en de
kredietprovisie in de voorafgaande twaalf maanden,
of indien de Overeenkomst korter heeft geduurd, de
duur van de Overeenkomst;
(b) de omzetprovisie: de overeengekomen omzetprovisie,
berekend over de gemiddelde omzet over de voorafgaande twaalf maanden of, indien de Overeenkomst
korter heeft geduurd, de duur van de Overeenkomst,
waarbij minimaal de minimum omzetprovisie per Contractjaar, als overeengekomen in de BDO, in rekening
zal worden gebracht.

17.5

Ingeval de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd
door ING ComFin op grond van artikel 18.1 van de
Algemene Voorwaarden, is Cliënt aan ING ComFin
verschuldigd:
(a) de rente, provisies en kosten genoemd in artikel 17.4
van de Algemene Voorwaarden;
(b) de juridische incassokosten welke door derden aan
ING ComFin in rekening zijn gebracht, ook terzake de
uitwinning van zekerheden verstrekt door derden; en
(c) 10% van het Obligo als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

18.
18.1

Opeisbaarheid
Het Obligo is zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk en in zijn geheel, vermeerderd met

rente en kosten, opeisbaar indien één van de volgende
gevallen zich voordoet:
(a) Cliënt komt een aflossings-, rente- of andere (materiële) verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet,
niet tijdig of niet volledig na;
(b) Cliënt voldoet niet langer aan overeengekomen ratio’s;
(c) Cliënt leeft de in artikel 15 van de Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen niet na;
(d) Cliënt komt een verplichting uit hoofde van enige verzekerings-, financierings- of garantieovereenkomst die
Cliënt met een derde heeft gesloten niet, niet tijdig, of
niet volledig na, of een dergelijke overeenkomst is geëindigd of blijkt - anders dan door Cliënt is verklaard
bij het aangaan van de Overeenkomst - niet te bestaan,
ten gevolge waarvan de belangen van ING ComFin
naar haar oordeel (dreigen te) worden geschaad;
(e) Cliënt houdt op haar schulden te betalen, schort de
betaling van haar schulden op, erkent haar schulden
niet te kunnen betalen, begint met het oog op de sanering van alle of een gedeelte van de schulden onderhandelingen met één of meer van haar schuldeisers,
biedt een onderhands akkoord aan of treedt toe tot een
schuldsaneringsregeling;
(f) Cliënt verkeert in surseance van betaling of faillissement, Cliënt doet aangifte tot faillietverklaring of
het faillissement van Cliënt wordt aangevraagd, Cliënt
vraagt surseance van betaling aan of verzoekt om
toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling
dan wel in enige jurisdictie doet zich met betrekking
tot Cliënt een gebeurtenis van vergelijkbare strekking
of met vergelijkbare gevolgen voor;
(g) er wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd op
alle of een belangrijk gedeelte van de goederen van
Cliënt dan wel alle of een belangrijk gedeelte van haar
goederen worden vervreemd, bezwaard, onteigend of
zijn tenietgegaan of beschadigd ten gevolge waarvan
de belangen van ING ComFin naar haar oordeel (dreigen te) worden geschaad;
(h) Cliënt beëindigt haar bedrijfs- of beroepsactiviteiten of
wijzigt deze aanmerkelijk, verhuurt alle of een belangrijk deel van haar activa, fuseert of besluit te fuseren
dan wel splitst of besluit te splitsen of Cliënt wordt
overgenomen door een derde ten gevolge waarvan de
belangen van ING ComFin naar haar oordeel (dreigen
te) worden geschaad;
(i) Cliënt wordt geschorst in de uitoefening van haar beroep, ambt of functie of wordt daaruit ontzet of ontslagen. Een voor de uitoefening van het beroep of bedrijf
van Cliënt noodzakelijke bevoegdheid, vergunning
of inschrijving vervalt of wordt aan Cliënt ontzegd of
ontnomen of Cliënt handelt in strijd met een wettelijk
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voorschrift dat betrekking heeft op de uitoefening van
haar beroep of bedrijf of wordt strafrechtelijk vervolgd;
(j) Cliënt wordt ontbonden of neemt daartoe een besluit,
verliest het vrije beheer over (een deel van) haar vermogen, of verplaatst zijn zetel naar het buitenland;
(k) er treedt een wijziging op in de rechtsvorm van Cliënt,
de statuten of reglementen van Cliënt, in de leiding
of het bestuur van Cliënt of op een andere wijze in
de zeggenschap over (de activiteiten van) Cliënt of
(indien Cliënt een personenvennootschap is) in (de
samenstelling van) de partners of de vennoten, en
een dergelijke wijziging is naar het oordeel van ING
ComFin van zodanige aard dat zij de Overeenkomst
niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben
gesloten;
(l) Cliënt ontheft haar aandeelhouders van een verplichting tot storting op niet-volgestorte aandelen, gaat over
tot inkoop van eigen aandelen, tot terugbetaling op
aandelen of tot het doen van een uitkering ten laste van
haar reserves, dan wel neemt daartoe een besluit of
heeft het kennelijke voornemen daartoe;
(m)een verklaring of opgave afgelegd of verstrekt door of
namens Cliënt blijkt onjuist, onvolledig of misleidend,
of een voor ING ComFin van belang zijnde omstandigheid is verzwegen;
(n) een aan ING ComFin verstrekte zekerheid is nietig, is
vernietigbaar of is niet van de vereiste rang, dan wel
een toegezegde zekerheid wordt niet (tijdig) verstrekt
of vervalt voortijdig, dan wel de dekkingswaarde van
een dergelijke zekerheid daalt door enigerlei omstandigheid in aanzienlijke mate;
(o) de juridische of economische gerechtigdheid tot een
verstrekte zekerheid ondergaat wijziging of enig zakelijk recht betreffende een verstrekte zekerheid ontstaat
of gaat teniet;
(p) één van de onder (c) tot en met (o) genoemde omstandigheden doet zich voor ten aanzien van een derde
die zich terzake van de vorderingen van ING ComFin
op Cliënt ten behoeve van ING ComFin borg, garant
of hoofdelijk medeschuldenaar heeft gesteld of in
enige andere vorm zekerheid heeft gegeven dan wel
de borgtocht of de garantie wordt door de borg of de
garant opgezegd of ingetrokken of een derde die in
enige andere vorm zekerheid heeft gegeven of toegezegd blijft in gebreke met de nakoming van enige
verplichting uit hoofde van de (toegezegde) zekerheidstelling;
(q) één van de onder (c) tot en met (o) genoemde omstandigheden doet zich voor ten aanzien van één of meer
van de (rechts-)personen of vennootschappen die in
de geconsolideerde balans van Cliënt zijn opgenomen

of ten aanzien van één of meer van de (rechts-)personen of vennootschappen die een controlerend belang
in Cliënt hebben of een zodanige (rechts-)persoon of
vennootschap komt een verplichting jegens ING ComFin die verband houdt met enige door ING ComFin
aan Cliënt verstrekte Faciliteit niet na;
(r) een Overeenkomst wordt beëindigd, ontbonden, blijkt
nietig of wordt vernietigd;
(s) een door een andere kredietgever dan ING ComFin,
(waaronder begrepen, maar niet uitsluitend beperkt tot
ING Bank N.V.), aan Cliënt verstrekte lening of krediet
wordt opgeëist, opzegbaar, ineens vervroegd afgelost
of de verplichtingen terzake dit krediet worden niet
nagekomen;
(t) naar het oordeel van ING ComFin bestaat er gegronde
vrees voor onverhaalbaarheid van het door Cliënt uit
hoofde van een Overeenkomst verschuldigde;
(u) de door ING ComFin aan Cliënt ter beschikking
gestelde middelen worden niet aangewend voor
werkkapitaal of eventueel een ander doel waarvoor zij
uitdrukkelijk zijn verstrekt, naar het oordeel van ING
ComFin staat vast dat dat doel slechts gedeeltelijk is of
kan worden gerealiseerd of Cliënt wendt deze middelen (mede) aan tot het behalen van voordelen door
middel van transacties die niet geacht kunnen worden
te behoren tot de normale bedrijfsuitoefening van
Cliënt;
(v) Cliënt voldoet niet aan een verzoek van ING ComFin
tot het verstrekken van (aanvullende) zekerheid;
(w) wetgeving of de uitleg daarvan is gewijzigd dan wel de
overheid of een derde heeft een maatregel genomen
die gevolgen heeft of kan hebben voor Faciliteiten en/
of (de waarde van) de verstrekte zekerheden terwijl
Cliënt en ING ComFin binnen een redelijke door ING
ComFin te stellen termijn geen schriftelijke overeenstemming hebben bereikt over aanpassing van de
Overeenkomst en/of de (omvang van de) zekerheden;
(x) Cliënt voldoet niet aan de geldende wet- en/of regelgeving (compliance).
18.2

Cliënt zal ING ComFin onverwijld op de hoogte stellen
indien zich één van de in artikel 18.1 van de Algemene
Voorwaarden genoemde gevallen voordoet of zich
naar alle waarschijnlijkheid zal voordoen.

18.3

Indien ING ComFin overgaat tot opeising van het
Obligo wordt de Overeenkomst vanaf de datum van
opeising geacht (tussentijds) te zijn beëindigd en is
ING ComFin zonder nadere aankondiging gerechtigd
over te gaan tot uitwinning van de door Cliënt of ten
behoeve van Cliënt gestelde zekerheden.
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18.4

ING ComFin is tevens gerechtigd om de rechtbank te
verzoeken om ten aanzien van (een onderneming van)
een Cliënt (i) een onderzoek naar wanbeleid te gelasten, en (ii) voor de duur van dat onderzoek bijzondere
voorzieningen te treffen.

21.4

Cliënt zal waar mogelijk gebruik maken van Creditview, hetgeen onder meer betekent dat de gegevens
met betrekking tot de Debiteurenportefeuille aan ING
ComFin via file transfer met behulp van Creditview
worden verstrekt.

19.		
		

Geen afstand van rechten
Indien ING ComFin op enig moment niet staat op stipte
nakoming van een verplichting van Cliënt of indien
ING ComFin om haar moverende redenen (vooralsnog) afziet van een opeising als omschreven in artikel
18 van de Algemene Voorwaarden, kan dit tegenover
ING ComFin nooit enige aanspraak geven.

21.5

20.
		

Contractsoverneming
ING ComFin kan haar rechten en verplichtingen uit de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen en/
of cederen aan een derde. Cliënt verleent bij voorbaat
haar medewerking aan een dergelijke overdracht en/
of cessie. De contractoverneming en/of cessie komt
tot stand op het moment dat Cliënt schriftelijk van de
contractoverneming en/of cessie in kennis is gesteld of
op een latere in de kennisgeving genoemde datum.

ING ComFin stelt bij aanvang van het eerste Contractjaar een strikt persoonlijke code aan een of meer
bepaalde medewerkers van Cliënt ter beschikking met
behulp waarvan Cliënt zich toegang tot Creditview kan
verschaffen. Cliënt zal vervolgens gerechtigd zijn deze
persoonlijke code op ieder gewenst moment zelfstandig te wijzigen. Het is voornoemde medewerkers niet
toegestaan de persoonlijke code zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van ING ComFin op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Cliënt
vrijwaart ING ComFin voor alle schade die ING ComFin mocht lijden als gevolg van ongeoorloofd gebruik
van de persoonlijke code.

21.6

Cliënt is gebonden aan het gebruik van de persoonlijke code bij het instrueren van ING ComFin bijvoorbeeld terzake van het doen van overboekingen naar
een bankrekening opgegeven door Cliënt of van
terugbetaling van onterechte betalingen van Debiteuren of derden.

21.7

Ieder gebruik van de persoonlijke code heeft dezelfde juridische waarde als een schriftelijk gegeven
opdracht of overeenkomst voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Cliënt is onvoorwaardelijk gebonden aan een opdracht of overeenkomst die tot stand
gekomen is met behulp van de persoonlijke code. In
geval van verlies of misbruik van de persoonlijke code
zal Cliënt dit onverwijld na ontdekking melden bij ING
ComFin. De melding aan ING ComFin zal door Cliënt
schriftelijk worden bevestigd onder opgave van datum,
tijdstip, en locatie van melding. Deze schriftelijke
bevestiging zal zijn ondertekend door de persoon of
personen die op grond van de geldende inschrijving in
het Handelsregister bevoegd zijn om Cliënt te vertegenwoordigen. Zodra ING ComFin deze schriftelijke
bevestiging heeft ontvangen, zal zij maatregelen treffen
om zo mogelijk het risico voor Cliënt van (verder)
misbruik te voorkomen.

21.8

Cliënt zal de abonnementsprijs in één keer aan het begin van elk kalenderjaar bij vooruitbetaling voldoen. Bij
aanvang van het eerste Contractjaar zal ING ComFin
Cliënt naar rato van de op dat moment nog resterende
kalendermaanden factureren. ING ComFin is gerech-

21.
21.1

Creditview
ING ComFin stelt onder de in dit artikel aangegeven
voorwaarden informatie over onder meer Vorderingen
en Kredietruimte aan Cliënt ter beschikking door middel van Creditview.

21.2

ING ComFin zal zorgdragen voor toegang van Cliënt
tot Creditview. ING ComFin stelt vast wanneer Cliënt
toegang heeft tot Creditview. In beginsel is dit 24 uur
per dag behoudens bijzondere omstandigheden.
Indien ten gevolge van storingen of andere omstandigheden van technische aard dan wel ten gevolge van
door enige derde genomen maatregelen, ING ComFin
redelijkerwijs niet in staat is de in artikel 21.1 van de
Algemene Voorwaarden bedoelde informatie middels Creditview te verschaffen zal ING ComFin Cliënt
op kortst mogelijke termijn op andere wijze van de
bedoelde informatie voorzien.

21.3

Ingeval de informatie in Creditview afwijkt van de gegevens uit de administratie van ING ComFin, en/of afwijkt van aan Cliënt schriftelijk gedane mededelingen,
is de administratie en/of de schriftelijke mededeling
van ING ComFin bepalend en wordt zulks bewezen
door een uittreksel of een afschrift uit de boeken van
ING ComFin.
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tigd de abonnementsprijs te wijzigen. De gewijzigde
abonnementsprijs geldt voor het eerstvolgende kalenderjaar.
21.9

ING ComFin is gerechtigd de toegang voor Cliënt tot
Creditview met onmiddellijke ingang af te sluiten ingeval van beëindiging van een Overeenkomst of ingeval
een ontwikkeling naar het oordeel van ING ComFin
hiertoe aanleiding geeft.

21.10 Cliënt is steeds zelf verantwoordelijk voor de keuze en
(fysieke) beveiliging van haar programmatuur, apparatuur en telecommunicatiefaciliteiten en voor de
beschikbaarheid van informatie- en communicatiesystemen, waarmee Cliënt het elektronische berichtenverkeer tot stand brengt. Cliënt zal adequate maatregelen
nemen ter bescherming van dat systeem tegen virussen en andere programmatuur oneigenlijke elementen.
21.11 Onverminderd het bepaalde in artikel 24 van de Algemene Voorwaarden is ING ComFin niet aansprakelijk
voor schade, van welke aard ook, die Cliënt lijdt als
gevolg van onder meer:
(a) onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie in Creditview tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van ING ComFin;
(b) het gebruik van de in artikel 21.5 van de Algemene
Voorwaarden bedoelde persoonlijke code door voornoemde medewerkers van Cliënt dan wel door enige
derde;
(c) het op enig moment niet beschikbaar zijn van Creditview;
(d) het gebrekkig of vertraagd functioneren van Creditview als gevolg van (technische) storingen zoals transmissiefouten, storingen aan apparatuur en
systeemprogrammatuur, defecten in de apparatuur en
programmatuur;
(e) opzet door Cliënt en/of derden, zoals fraude, illegaal
gebruik van programmatuur, sabotage, diefstal van
gegevens en bedieningsfouten;
(f) fouten van Cliënt of derden met onder meer als gevolg
o.m. netwerkuitval, stroomuitval, brand, blikseminslag,
aanzienlijke waterschade, een breuk in een telefoonkabel,
(g) het niet of gebrekkig functioneren van de beveiliging
van de programmatuur en apparatuur waarmee Cliënt
het elektronische berichtenverkeer tot stand brengt.

22.
		

“Reserve-rekening” aanhouden, geboekt op een intern
cliëntnummer. De Debiteurensaldo-rekening geeft het
saldo aan van alle (zowel Aanvaarde als niet Aanvaarde) openstaande Vorderingen die door Cliënt gespecificeerd in Verpandingsborderellen aan ING ComFin
zijn verpand. Betalingen op Vorderingen worden na
ontvangst geboekt op de Debiteurensaldo-rekening.
De Reserve-rekening geeft het verschil aan tussen
het saldo van de Debiteurensaldo-rekening en het
Saldo Bevoorschotting. ING ComFin zal een eventueel
betalingsverschil terzake de betaling op een bepaalde
Vordering (al dan niet veroorzaakt door betaling in
vreemde valuta) kleiner dan een bedrag ad EUR 25,ten laste of ten gunste van de Reserve-rekening brengen. ING ComFin zal regelmatig aan Cliënt afschriften
zenden waaruit mutaties van deze rekeningen blijken.

Debiteurensaldo-rekening en Reserve-rekening
ING ComFin zal in haar boeken ten behoeve van
Cliënt een zogeheten “Debiteurensaldo-rekening” en

23.		
23.1

Bescherming persoonsgegevens
Cliënt staat er jegens ING ComFin voor in dat alle
wettelijke voorschriften betreffende te verwerken
gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de
voorschriften bij of krachtens wettelijke regeling inzake
de bescherming van persoonsgegevens gesteld, stipt
in acht worden genomen en worden nageleefd.

23.2

Cliënt vrijwaart ING ComFin voor aanspraken van
derden wegens schending van wet- en regelgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot door Cliënt aan ING ComFin
verstrekte persoonsgegevens.

23.3

De door Cliënt verstrekte persoonsgegevens worden
door ING ComFin, respectievelijk tot ING ComFin
behorende rechtspersonen, verwerkt ten behoeve van
het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst, het
beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en/
of het voldoen aan een wettelijke plicht. Hieronder
vallen mede de voorkoming en bestrijding van fraude
en het uitvoeren van activiteiten gericht op marketing
voor producten en diensten van tot de ING ComFin
behorende entiteiten. De verwerking van persoonsgegevens door ING ComFin is aangemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag.

24.		
24.1

Zorgplicht ING ComFin
ING ComFin dient bij haar dienstverlening de nodige
zorgvuldigheid in acht te nemen. Zij zal daarbij naar
beste vermogen met de belangen van Cliënt rekening
houden.

24.2

ING ComFin is bevoegd om bij de uitvoering van op-
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drachten van Cliënt en bij de uitvoering van Overeenkomsten met Cliënt gebruik te maken van de diensten
van derden alsmede goederen en/of waardepapieren
van Cliënt ten name van ING ComFin in bewaring te
geven. ING ComFin zal bij de keuze van derden als
opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen.

25.
25.1

25.2

25.3

25.4

Aansprakelijkheid ING ComFin
ING ComFin is niet aansprakelijk voor enige door
Cliënt ten gevolge van de uitvoering van een Overeenkomst geleden of te lijden schade, tenzij sprake is van
een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens Cliënt en deze te wijten is aan de opzet of
grove schuld van ING ComFin. ING ComFin zal jegens
Cliënt niet gehouden zijn tot voldoening van enige
vergoeding of schadeloosstelling terzake van winstderving, uitgaven, gedane investeringen of verplichtingen aangegaan in het kader van de uitvoering van
een Overeenkomst, of tot vergoeding van door Cliënt
geleden schade, daaronder begrepen indirecte of
gevolgschade als gevolg van de beëindiging van een
Overeenkomst om welke reden dan ook.
ING ComFin is niet aansprakelijk voor enige door
Cliënt geleden of te lijden schade als gevolg van enig
door ING ComFin opgenomen contact met Debiteuren
of enige mededeling van ING ComFin aan Debiteuren
uit hoofde van haar rechten uit een Overeenkomst en
enig voornoemd handelen van ING ComFin is als zodanig niet aan te merken als opzet of grove schuld van
ING ComFin.
Slechts indien overname van het Debiteurenrisico is
overeengekomen draagt ING ComFin gedeeltelijk het
risico van het onbetaald blijven van een Vordering, zij
het onder de in de BDO opgenomen voorwaarden.
ING ComFin is verder nooit aansprakelijk voor schade
die Cliënt lijdt als gevolg van het onbetaald blijven
van een Vordering, ook niet als aan hem terzake een
voorschot door ING ComFin is verstrekt. Voor schade
die Cliënt lijdt als gevolg van zijn eigen handelen of
nalaten op basis van een Advieslimiet is ING ComFin
evenmin aansprakelijk.
ING ComFin is niet aansprakelijk voor enige door Cliënt geleden schade ten gevolge van een door derden
met succes ingesteld beroep terzake de totstandkoming, geldigheid, inhoud of strekking van door deze
derden met ING ComFin gesloten Zekerheidsovereenkomsten. ING ComFin staat ten opzichte van Cliënt niet

in voor de geldigheid, inhoud of economische waarde
van Zekerheidsovereenkomsten, in het bijzonder
niet indien sprake is van Zekerheidsovereenkomsten
waarop het recht van een ander land dan Nederland
van toepassing is.
25.5

Cliënt vrijwaart ING ComFin voor alle aanspraken van
derden terzake van door ING ComFin aan Cliënt ter
beschikking gestelde producten of ten behoeve van
Cliënt verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij
rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een
direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de
zijde van ING ComFin en Cliënt bovendien aantoont
dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

26.		
		
26.1

Gehele overeenkomst, ondeelbaarheid en
nietigheid
Wijzigingen van en/of aanvullingen op een Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden afwijkende
bepalingen kunnen slechts schriftelijk door ING ComFin en Cliënt worden overeengekomen en zijn slechts
verbindend na die schriftelijke vastlegging.

26.2

Indien enige bepaling uit een Overeenkomst naar
het oordeel van een bevoegde rechter ongeldig of
onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van die
Overeenkomst volledig van kracht blijven en zodanig
door ING ComFin en Cliënt dienen te worden opgevat dat deze zo goed mogelijk beantwoorden aan de
bedoelingen van ING ComFin en Cliënt.

27.		
27.1

Kennisgevingen, klachten en woonplaatskeuze
Alle kennisgevingen en mededelingen die ING ComFin en Cliënt in het kader van een Overeenkomst aan
elkaar doen dienen te geschieden aan het laatstelijk
door ING ComFin en Cliënt schriftelijk opgegeven
adres. Kennisgevingen en mededelingen kunnen ook
per telefax of e-mail worden gedaan op het door ING
ComFin en Cliënt opgegeven telefaxnummer en emailadres.

27.2

Binnen ING ComFin is een klachtenregeling van
kracht. Klachten kunnen schriftelijk worden gericht aan
ING ComFin ter attentie van de directie.

27.3

Cliënt kiest voor de uitvoering van een Overeenkomst
uitdrukkelijk tevens woonplaats ten kantore van ING
ComFin te Bunnik in het bijzonder in verband met namens ING ComFin aan Cliënt uit te brengen of te doen
betekenen exploten en gerechtelijke stukken.
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28.		
28.1

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de betrekkingen tussen Cliënt en ING ComFin is
Nederlands recht van toepassing.

28.2

Geschillen tussen ING ComFin en Cliënt worden in
eerste aanleg aanhangig gemaakt bij de rechtbank te
Amsterdam.
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Hoofdstuk III
Bepalingen inzake bevoorschotting

De in dit Hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn
alleen van toepassing, indien ING ComFin bevoorschotting van Vorderingen is overeen gekomen met
Cliënt.
29.		
29.1

Bevoorschotting
ING ComFin heeft het recht het in de BDO genoemde
maximum bevoorschottingspercentage, het eventuele
maximum bevoorschottingsbedrag en de bevoorschottingstermijn eenzijdig te wijzigen dan wel eenzijdig
een maximum bevoorschottingsbedrag in te stellen
indien naar het oordeel van ING ComFin het risico van
niet-terugbetaling van de voorschotten door Cliënt dan
wel een andere ontwikkeling hiertoe aanleiding geeft.

29.2

ING ComFin is steeds gerechtigd Vorderingen van
Bevoorschotting uit te sluiten, dan wel gedeelten op de
Bevoorschotting in te houden, indien daartoe naar het
oordeel van ING ComFin gezien de positie van Cliënt
of de Debiteuren aanleiding bestaat. Aan de Bevoorschotting van bepaalde Vorderingen kunnen geen
rechten in de toekomst worden ontleend op verdere
Bevoorschotting van Vorderingen op Debiteuren.

29.3

ING ComFin zal geen voorschotten aan Cliënt verstrekken indien zich één van de gevallen van opeisbaarheid
opgenomen in artikel 18.1 van de Algemene Voorwaarden voordoet. Indien ING ComFin Vorderingen
van Bevoorschotting uitsluit dan wel gedeelten op de
Bevoorschotting inhoudt laat dat de verplichtingen van
Cliënt onverlet, waaronder de verplichting tot verpanding van al haar Vorderingen.

29.4

Cliënt verplicht zich de door ING ComFin ter beschikking te stellen of gestelde voorschotten niet anders aan
te wenden dan voor de normale bedrijfsvoering en
deze gelden niet aan de bedrijfsvoering te onttrekken.

30.		
30.1

Terugbetaling van een verstrekt voorschot
Een Aanvaarde Vordering wordt niet langer als zodanig
aangemerkt indien achteraf komt vast te staan dat het
een Vordering betreft als bedoeld in artikel 3.4 van de
BDO.

30.2

Ingeval de Vordering niet langer een Aanvaarde Vordering is, is een door ING ComFin aan Cliënt verstrekt
voorschot onmiddellijk opeisbaar en dient Cliënt dit
voorschot onverwijld aan ING ComFin terug te betalen.

30.3

ING ComFin is gerechtigd andere opeisbare door haar
aan Cliënt verstrekte voorschotten te verrekenen met

van Debiteuren ontvangen bedragen of met aan Cliënt
nog te verstrekken voorschotten.

31.		
31.1

Vaststelling Kredietruimte
De Kredietruimte wordt door ING ComFin vastgesteld
aan de hand van het saldo van:
(a) de Aanvaarde Vorderingen vermenigvuldigd met het
bevoorschottingspercentage;
(b) de door ING ComFin aan Cliënt beschikbaar gestelde
c.q. verstrekte kredieten uit hoofde van andere Faciliteiten;
(c) de door Cliënt opgenomen bedragen en de in opdracht van Cliënt aan derden overgemaakte bedragen;
(d) de door Cliënt verschuldigde rente, provisies en kosten;
(e) de door ING ComFin van Cliënt of van Debiteuren
ontvangen bedragen;
(f) de door ING ComFin eventueel ingevoerde blokkades,
bijvoorbeeld in verband met gestelde garanties (met
inbegrip van bereidstellingsverklaringen) en accreditieven; en
(g) andere te verrekenen bedragen.

31.2

De Kredietruimte blijkt steeds uit de aan Cliënt door
ING ComFin verstrekte opgaven.

32.
		
32.1

Verplichtingen van Cliënt in haar relatie met
Debiteuren
Cliënt is gehouden de factuur met betrekking tot een
Vordering aan de desbetreffende Debiteur te doen
toekomen alvorens Cliënt deze factuur ter Bevoorschotting aanbiedt aan ING ComFin. Verder is Cliënt
gehouden de factuur met betrekking tot een Vordering
aan de desbetreffende Debiteur uit te schrijven en te
verzenden binnen dertig dagen vanaf het moment dat
de gefactureerde zaken en/of diensten overeenkomstig
de tussen Cliënt en Debiteur gesloten overeenkomsten
volledig zijn geleverd en/of verricht.

32.2

Cliënt verplicht zich op elke factuur en in alle andere
relevante uitingen, de volgende vermeldingen op te
nemen:
(a) de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden;
(b) de Betalingstermijn;
(c) de Incasso-rekening;

32.3

Bij iedere overeenkomst met een Debiteur is Cliënt
verplicht haar algemene voorwaarden van toepassing
te verklaren die vooraf door ING ComFin zijn goedgekeurd en voorts de toepasselijkheid van eventuele
voorwaarden van Debiteur expliciet uit te sluiten.
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32.4

Cliënt is verplicht in haar algemene voorwaarden, dan
wel in de overeenkomst met Debiteur, tenminste bepalingen op te nemen over:
(a) het voorbehoud van de eigendom van de aan Debiteur geleverde roerende zaken tot het moment waarop
door Debiteur alle factuurbedragen terzake van die
roerende zaken en/of terzake van andere leveranties
en/of dienstverlening volledig zijn voldaan;
(b) een verbod op verrekening van factuurbedragen met
enige tegenvordering van Debiteur op Cliënt;
(c) de uiterste termijn waarbinnen Debiteur schriftelijk
dient te reclameren;
(d) het doorberekenen van (buiten-)gerechtelijke incassokosten aan Debiteur; en
(e) de toepasselijkheid van Nederlands recht en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.
(f) de onherroepelijke verklaring van Debiteur dat indien
Cliënt een Vordering op Debiteur uit hoofde van deze
overeenkomst heeft verpand, de crediteursbevoegdheden ter zake van die verpande Vordering niet langer
aan Cliënt maar uitsluitend aan de pandhouder toekomen en dat de pandhouder op dit beding (als derdenbeding) een beroep mag doen.

32.5

Cliënt dient er voor in te staan dat iedere Debiteur
steeds uitsluitend betaalt op de Incasso-rekening.

32.6

Betalingen door Debiteur aan Cliënt die niet plaatsvinden door middel van overmaking of storting op de
Incasso-rekening dienen onverwijld door Cliënt aan
ING ComFin te worden gemeld en alle aldus ontvangen bedragen dienen door Cliënt onverwijld aan ING
ComFin te worden doorbetaald.

32.7

Cliënt zal steeds zonder voorafgaand verzoek (bij de
aanvraag van Bevoorschotting alsook op enig moment
na de verstrekking daarvan) aan ING ComFin alle
Cliënt bekende of bekend geworden feiten en omstandigheden meedelen die voor de beoordeling van de
kredietwaardigheid van de Debiteur, de verschuldigdheid van Vorderingen, de betaling van Vorderingen of
anderszins de gegoedheid van de Vorderingen of de
Debiteur van belang kunnen zijn (daaronder begrepen
in ieder geval het dreigen of bestaan van een Dispuut).
Deze verplichting houdt onder meer in dat Cliënt op
verzoek van ING ComFin documenten (in kopie of - op
bijzonder verzoek van ING ComFin - in origineel) ter
hand stelt en alle verdere informatie verschaft die voor
het bewijs van het bestaan en de omvang van de Vorderingen in de ruimste zin nuttig of nodig zijn en ook
verder alle medewerking zal verlenen aan ING Com-

Fin om ING ComFin in staat te stellen zich een juist en
volledig oordeel te vormen over de Vorderingen, de
positie van Cliënt ten opzichte van de Debiteuren en
de positie van de Debiteuren ten opzichte van Cliënt.
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Hoofdstuk IV
Bepalingen inzake verpanding van Vorderingen

De in dit Hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn
alleen van toepassing, indien ING ComFin bevoorschotting van Vorderingen is overeen gekomen met
Cliënt.
33.
33.1

33.2

Verpanding
De pandrechten worden steeds gevestigd tot zekerheid voor de nakoming van al hetgeen Cliënt aan ING
ComFin verschuldigd is en/of te eniger tijd verschuldigd zal worden (i) uit hoofde van de BDO of een andere Overeenkomst, (ii) uit hoofde van door derden aan
ING ComFin verpande en/of overgedragen vorderingen van deze derden op Cliënt, dan wel (iii) uit welken
anderen hoofde ook.
Cliënt verleent hierbij aan ING ComFin en aan ING
Bank N.V. een volmacht om steeds op elk door hen
gewenst moment alle Vorderingen namens Cliënt aan
ING ComFin in eerste rang en aan de ING Bank N.V. in
tweede rang te verpanden tot zekerheid als omschreven in de BDO en artikel 33.1 van de Algemene Voorwaarden. Deze volmacht omvat de bevoegdheid van
ING ComFin respectievelijk ING Bank N.V. om namens
Cliënt alle handelingen te verrichten noodzakelijk voor
het ondertekenen van Verpandingsborderellen, het
registreren van akten bij de Belastingdienst, het doen
verlijden van notariële akten of het doen van mededeling aan Debiteuren. Deze volmacht wordt verleend
met het recht van substitutie. Cliënt verplicht zich (voor
zover rechtens noodzakelijk) op eerste verzoek van
ING ComFin respectievelijk ING Bank N.V. alle voor het
verlijden van voornoemde notariële akten benodigde
documenten te ondertekenen.

33.3

Cliënt verplicht zich jegens ING ComFin wekelijks dan
wel zoveel vaker als ING ComFin zal verlangen een
Verpandingsborderel aan ING ComFin te doen toekomen. Slechts na schriftelijke toestemming van ING
ComFin kan eventueel van deze frequentie worden
afgeweken. Cliënt verplicht zich voorts telkens direct
op eerste verzoek van ING ComFin een Verpandingsborderel aan ING ComFin te doen toekomen.

33.4

Elk Verpandingsborderel dient door Cliënt juist en
volledig te zijn ingevuld en dient door Cliënt of haar
gevolmachtigde rechtsgeldig te zijn ondertekend,
welke ondertekening ook in elektronische vorm kan
geschieden.

33.5

Cliënt is op eerste verzoek verplicht het Verpandingsborderel bij voorkeur in elektronische vorm toe te

zenden en daarbij op eerste verzoek kopieën van facturen, eventuele creditnota’s alsmede hiermee verband
houdende specificaties (zoals computeruitdraaien,
debiteuren- en/of facturenoverzichten) mee te zenden.
Cliënt is voorts verplicht op eerste verzoek van ING
ComFin nadere gegevens te verstrekken betreffende
de Vorderingen waarnaar in het Verpandingsborderel
wordt verwezen.
33.6

ING ComFin zal het Verpandingsborderel ter registratie aanbieden bij de Belastingdienst dan wel notarieel
laten verlijden, zulks ter vrije en uitsluitende keuze van
ING ComFin.

33.7

Cliënt zal Vorderingen niet – zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming zijdens ING ComFin - aan
enige derde vervreemden en/of ten gunste van enige
derde bezwaren met enig beperkt recht, daaronder
begrepen een pandrecht. Cliënt zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING ComFin
geen overeenkomst met enige derde aangaan waarbij
Cliënt zich tot een dergelijke rechtshandeling verplicht.
Cliënt verklaart hierbij dat ten tijde van het ondertekenen van de BDO geen overeenkomst met enige derde
bestaat op grond waarvan Cliënt zich ten opzichte van
een derde tot een dergelijke rechtshandeling heeft
verplicht of op grond waarvan het Cliënt niet vrij staat
de BDO met ING ComFin aan te gaan en op grond
hiervan Vorderingen aan ING ComFin te verpanden.

33.8

Cliënt is verplicht alle voor de aan ING ComFin verpande (of te verpanden) of overgedragen (of over te
dragen) Vorderingen uitgeschreven en/of uitgegeven
wissels, cheques of ander papier aan order dan wel
aan toonder, onverwijld na ontvangst daarvan aan ING
ComFin te doen toekomen. Indien Cliënt op de wissel,
cheque of ander papier staat vermeld als degene aan
wie betaling moet worden gedaan, is Cliënt verplicht
deze aan order van ING ComFin te stellen dan wel aan
ING ComFin te endosseren. Cliënt verleent nu reeds
voor alsdan aan ING ComFin een volmacht voor het
ondertekenen en aan ING ComFin endosseren van
cheques, wissels of ander papier. Cliënt vrijwaart ING
ComFin nu reeds voor alsdan voor alle claims van derden voortvloeiende uit voornoemd(e) ondertekening
en/of endossement.

33.9

Cliënt is verplicht ING ComFin steeds onverwijld
in kennis te stellen van een (al dan niet dreigende)
beslaglegging ten laste van Cliënt waaronder in het
bijzonder ook een (dreigende) beslaglegging op
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Vorderingen. Cliënt is verplicht op eigen kosten alle
maatregelen te nemen die tot behoud van het pandrecht van ING ComFin noodzakelijk (kunnen) zijn of
die ING ComFin nodig oordeelt. ING ComFin kan deze
maatregelen desgewenst ook zelf (doen) nemen en de
daarmee samenhangende kosten aan Cliënt in rekening brengen.
33.10 Cliënt verleent hierbij aan ING ComFin een volmacht
om te allen tijde rechtstreeks contact met Debiteuren
op te nemen voor zover ING ComFin dit noodzakelijk
mocht achten voor de vaststelling of uitoefening van
haar rechten uit hoofde van de BDO. Deze volmacht
omvat mede de bevoegdheid van ING ComFin om
met Debiteuren namens Cliënt overleg te voeren over
terzake van Vorderingen eventueel geldende overdrachts- of verpandingsverboden en overeen te komen
dat deze verboden niet van toepassing zullen zijn op
de Vorderingen.
33.11 Cliënt is verplicht op eerste verzoek van ING ComFin
op haar facturen aan Debiteuren te vermelden dat de
Vorderingen zijn verpand aan ING ComFin. Daarnaast
is ING ComFin te allen tijde bevoegd van de stille
verpanding van Vorderingen mededeling te doen aan
Debiteur, al dan niet via betekening door middel van
een deurwaardersexploot. ING ComFin kan daarbij
zichzelf aanwijzen als de enige partij aan wie Debiteur
het door hem verschuldigde bevrijdend kan voldoen.
33.12 Na mededeling van de verpanding aan Debiteur
is ING ComFin met uitsluiting van Cliënt (die ING
ComFin daartoe - voor zover noodzakelijk - hierbij een
volmacht met het recht van substitutie verleent), gerechtigd om, geheel naar eigen beoordeling en al dan
niet na tijdige kennisgeving aan of overleg met Cliënt:
(a) in en buiten rechte nakoming van de verplichtingen
van Debiteur uit hoofde van de Vorderingen te eisen;
(b) de Vorderingen door opzegging opeisbaar te maken,
voor zover deze niet opeisbaar zijn en door opzegging
opeisbaar gemaakt kunnen worden;
(c) alle ter incasso van de Vorderingen noodzakelijke
(rechts)maatregelen te nemen;
(d) alle crediteurshandelingen te verrichten, voor zover
vereist op basis van de volmacht, waaronder in ieder
geval begrepen: in en buiten rechte met Debiteur
akkoorden aan te gaan, aan Debiteur gedeeltelijke of
gehele kwijting terzake van de Vorderingen te verlenen, een afbetalingsregeling te treffen, Vorderingen tot
nakoming in een tot schadevergoeding om te zetten of
aan Debiteur een vrijwaring te verlenen terzake van

het door Debiteur aan ING ComFin te betalen bedrag;
(e) alle betalingen door Debiteur samenhangende met
of voortvloeiende uit de Vorderingen, in ontvangst te
nemen en zich op de opbrengst van de Vorderingen te
verhalen;
(f) alle door ING ComFin van Debiteur ontvangen betalingen, na aftrek van alle op de inning gevallen kosten, in
mindering te doen strekken op en te verrekenen met al
hetgeen Cliënt op dat moment, uit welken hoofde ook,
aan ING ComFin verschuldigd is; en/of
(g) over te gaan tot verkoop van Vorderingen zonder verplicht te zijn de in artikel 249 lid 1 en 252 Boek 3 BW
bedoelde mededelingen te doen;
(h) op het moment dat ING ComFin niet langer enig
Obligo administreert - over te gaan tot het overmaken
van ontvangen gelden aan (de) rechthebbende(n).
33.13 De verpanding van Vorderingen geschiedt en zal
geschieden met alle afhankelijke rechten en nevenrechten die aan de Vorderingen zijn verbonden. Voorts
verpandt Cliënt hierbij bij voorbaat aan ING ComFin
de roerende zaken die Cliënt aan Debiteuren onder
eigendomsvoorbehoud, heeft of zal hebben afgeleverd. Indien Debiteur tekortschiet in de nakoming van
de betalingsverplichting is ING ComFin bevoegd, al
dan niet in naam van Cliënt, alle bij de Vordering behorende nevenrechten uit te oefenen waaronder rechten
van pand of hypotheek, rechten uit hoofde van borgtocht, rechten uit hoofde van pandrechten op (onder
eigendomsvoorbehoud geleverde) roerende zaken,
voorrechten en de bevoegdheid om terzake van de
Vordering of de hiervoor genoemde rechten mededeling te doen aan Debiteur en bestaande executoriale
titels ten uitvoer te leggen. Cliënt is verplicht op eerste
verzoek van ING ComFin alle in dat verband benodigde akten en bewijsstukken onverwijld ter hand te
stellen. Voor zover rechtens nog noodzakelijk, verleent
Cliënt hierbij een volmacht aan ING ComFin om de
hiervoor bedoelde rechten (mede namens Cliënt) uit
te oefenen.
33.14 Indien op Vorderingen buitenlands recht van toepassing is worden deze Vorderingen niet slechts naar
Nederlands recht aan ING ComFin verpand maar
tevens, gelijk op het moment van verpanding naar
Nederlands recht, door Cliënt aan ING ComFin naar
de regels van het toepasselijke recht tot zekerheid
overgedragen dan wel door Cliënt ten gunste van ING
ComFin naar de regels van het toepasselijke recht bezwaard. Deze overdracht tot zekerheid of vestiging van
een zekerheidsrecht naar buitenlands recht komt tot
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stand bij het ondertekenen van de BDO door Cliënt en
voorts telkens bij het ondertekenen van een Verpandingsborderel voor wat betreft alle alsdan bestaande
of toekomstige Vorderingen naar dat buitenlands recht.
Cliënt verleent hierbij aan ING ComFin volmacht om
indien nodig de voorwaarden te vervullen die naar
het buitenlandse toepasselijke recht zijn vereist voor
de totstandkoming van deze overdracht tot zekerheid
of vestiging van een zekerheidsrecht. Cliënt verklaart
hierbij op eerste verzoek van ING ComFin volledige
medewerking te zullen verlenen indien nodig om deze
overdracht tot zekerheid of vestiging van een zekerheidsrecht naar buitenlands recht te realiseren.
33.15 Voor het geval Cliënt ook cliënt is van ING Bank N.V.
wordt door Cliënt tevens een (stil) pandrecht tweede
in rang gevestigd op alle Vorderingen van Cliënt ten
gunste van ING Bank N.V. tot zekerheid voor al hetgeen
Cliënt aan ING Bank N.V. verschuldigd is of zal worden uit hoofde van enige overeenkomst of uit andere
hoofde.

belang van ING ComFin als financier van Cliënt bij
het verwerven van zekerheidsrechten, deze volmacht
dient te worden gebruikt.
34.4

ING ComFin als gevolmachtigde behoeft niet steeds
indien gebruik is gemaakt van deze volmacht, zulks
aan Cliënt te berichten. Op eerste verzoek van Cliënt
zal ING ComFin inzicht geven in de rechtshandelingen
die ING ComFin op grond van deze volmacht namens
Cliënt heeft verricht en wenst te verrichten.

34.5

Cliënt heeft zich er rekenschap van gegeven en stemt
in met het feit dat ING ComFin de Verpandingsborderellen ook namens zichzelf als pandnemer tekenen zal.
De tekst van het thans geldende model-borderel is
Cliënt genoegzaam bekend. ING ComFin heeft bedongen dat zij de tekst van het model-borderel steeds
eenzijdig mag wijzigen en Cliënt bevestigt hierbij in
te stemmen met eventuele wijzigingen indien de aard
en strekking van die wijzigingen aansluiten bij de
bestaande verplichtingen van Cliënt op grond van de
BDO en/of enige andere overeenkomst. De tekst van
het geldende model-borderel zal steeds voor Cliënt
verkrijgbaar zijn via Creditview en zal door ING ComFin op eerste verzoek van Cliënt aan Cliënt worden
verstrekt.

34.6

33.16 ING ComFin is te allen tijde gerechtigd elke aan haar
(stil) verpande Vordering te herverpanden. Cliënt verbindt zich nu reeds voor alsdan medewerking te zullen
verlenen aan herverpanding en de herverpanding
schriftelijk en onvoorwaardelijk te zullen erkennen.
34.7

Cliënt verklaart zich te realiseren dat Verpandingsborderellen akten zijn in de zin van de wet krachtens bij
welke akten niet alleen pandrechten worden gevestigd
op de bestaande vorderingen maar ook op toekomstige vorderingen die voortvloeien uit ten tijde van
registratie van het borderel bestaande rechtsverhoudingen tussen Cliënt en derden en dat pandrechten
worden gevestigd op gespecificeerde en wellicht niet
direct nader gespecificeerde vorderingen die nader
bepaalbaar zijn met behulp van de administratie van
Cliënt.

34.8

Deze volmacht laat onverlet de overige verplichtingen
van Cliënt neergelegd in de BDO en/of andere overeenkomsten, waaronder de verplichtingen van Cliënt
om op eerste verzoek van ING ComFin zelf documenten te tekenen of andere handelingen te verrichten ten
einde aan de verplichting van Cliënt tot verpanding
van vorderingen ten gunste van ING ComFin gevolg te
geven.

34.9

Cliënt erkent alle handelingen (voor zover die vereist of gewenst kunnen zijn of met betrekking tot het
verpanden van huidige en toekomstige vorderingen

33.17 Het is aan Cliënt niet toegestaan zonder toestemming van ING ComFin beschikkingshandelingen ten
opzichte van de verpande vorderingen te verrichten
zoals het verlenen van kwijtschelding, het treffen van
een afbetalingsregeling of het omzetten van de vordering tot nakoming in een tot schadevergoeding.

34.
34.1

Verpanding bij volmacht
De volmacht bedoeld in artikel 33 lid 2 van de Algemene Voorwaarden is verleend onder de navolgende
voorwaarden.

34.2

Deze volmacht is onherroepelijk en (behoudens de
voorwaarden opgenomen in de BDO en in eventuele
overige overeenkomsten) onvoorwaardelijk verleend.

34.3

Deze volmacht kan door ING ComFin als gevolmachtigde worden gebruikt nu en in de toekomst, op de
tussen Cliënt en ING ComFin periodiek of specifiek
overeengekomen momenten en ook steeds indien ING
ComFin zelf (in haar hoedanigheid van contractuele
wederpartij van Cliënt op grond van de BDO of enige
andere overeenkomst) meent dat, mede gezien het
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van Cliënt op derden ten gunste van ING ComFin als
bedoeld in art. 33 en 34 van de Algemene Voorwaarden), die ING ComFin of een van haar medewerkers
als gevolmachtigde van Cliënt zal verrichten, als door
haarzelf verricht.
34.10 Voor het geval Cliënt krachtens deze volmacht of
krachtens enige andere door Cliënt verleende of te
verlenen volmacht meer dan één gevolmachtigde
mocht hebben aangesteld of nog mocht aanstellen, is
ieder van de gemachtigden zelfstandig bevoegd tot
bovenbedoelde handelingen.
34.11 Deze volmacht is onafhankelijk van hetgeen in het
Handelsregister ten aanzien van de vertegenwoordiging van Cliënt is of mocht worden ingeschreven en
onverminderd de werking van deze volmacht, blijft
de uit het Handelsregister blijkende vertegenwoordigingsbevoegdheid onverkort van kracht.
34.12 Deze volmacht zal van kracht zijn totdat ING ComFin
schriftelijk aan Cliënt heeft bericht dat alle rechtsrelaties tussen Cliënt en ING ComFin zijn geëindigd en
al hetgeen ING ComFin te vorderen heeft gehad van
Cliënt is terugbetaald.
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Hoofdstuk V
Bepalingen inzake voorraadfinanciering

De in dit Hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn alleen van toepassing, indien ING ComFin financiering
van Voorraad is overeen gekomen met Cliënt.
35.		
35.1

35.2

Financiering
ING ComFin heeft het recht om het in de BDO genoemde maximale financieringspercentage, het eventuele maximum financieringsbedrag en de frequentie
van de aan de leveren gegevens eenzijdig te wijzigen
dan wel eenzijdig aan een maximum financieringsbedrag in te stellen indien naar het oordeel van ING
ComFin het risico van niet-terugbetaling van de financiering door Cliënt dan wel een andere ontwikkeling
hiertoe aanleiding geeft.
De Kredietruimte van Cliënt wordt door ING ComFin vastgesteld conform het bepaalde in artikel 35.1
van de Algemene Voorwaarden, aangevuld met een
beoordeling door ING ComFin van de Kostprijs van
de Aanvaarde Voorraad, vermenigvuldigd met het in
de BDO vermelde financieringspercentage. Indien de
Voorraad niet tegen Kostprijs is gewaardeerd, is ING
ComFin gerechtigd een opslag/afslag ten aanzien van
het financieringspercentage toe te passen.

35.3

ING ComFin zal de omvang van de financiering
bepalen aan de hand van de volgende gegevens, die
Cliënt met inachtneming van de in de BDO vermelde
frequentie of zoveel vaker als ING ComFin dat verlangt
en alsdan onverwijld nadat een dergelijk verzoek is
gedaan aan ING ComFin zal verschaffen:
(a) de actuele omvang, saldo, bereikbaarheid, locatie en
samenstelling van de Voorraad, rekening houdend met
eventuele (retentie)rechten van derden terzake van de
Voorraad;
(b) de actuele omvang, inhoud en opbouw van de orderportefeuille van Cliënt;
(c) actuele stand, inhoud en opbouw van openstaande
vorderingen van crediteuren op Cliënt;
(d) de voor de inkooptransacties van Cliënt benodigde
vergunningen, ontheffingen, toestemmingen, enz. (quotabepalingen, invoervergunningen, enz.).
(e) documenten betreffende de inkoop van de Voorraad
(in het bijzonder gegevens betreffende de identiteit
van en de betaling aan leveranciers);
(f) gegevens betreffende opslag en verzekering van de
Voorraad;
(g) overige gegevens verzocht door ING ComFin.

35.4

ING ComFin is steeds gerechtigd Voorraad van
financiering uit te sluiten, dan wel gedeelten op de

financiering in te houden, indien daartoe naar het
oordeel van ING ComFin gezien de positie van Cliënt
of de Voorraad aanleiding bestaat. Aan de financiering
van bepaalde Voorraad kunnen geen rechten in de
toekomst worden ontleend op verdere financiering van
dezelfde Voorraad. Voorts is ING ComFin gerechtigd
om te verlangen dat de Voorraad wordt getaxeerd door
een gerenommeerde en ING ComFin conveniërende
taxateur (de kosten van die taxatie komen voor rekening van Cliënt).
35.5

ING ComFin zal geen financiering aan Cliënt verstrekken indien zich één van de gevallen van opeisbaarheid
opgenomen in artikel 18.1 van de Algemene Voorwaarden voordoet. Indien ING ComFin Voorraad van financiering uitsluit dan wel gedeelten op de financiering
inhoudt laat dat de verplichtingen van Cliënt onverlet.

35.6

ING ComFin verstrekt in beginsel geen financiering op
naar haar oordeel niet financierbare Voorraad, zoals:
(a) zaken die niet benodigd zijn voor de normale bedrijfsvoering van Cliënt;
(b) zaken die niet roerend zijn;
(c) zaken die niet (geheel) zijn betaald door Cliënt,
waarop een eigendomsvoorbehoud van de leverancier van Cliënt, die zijn bezwaard met een pandrecht
of retentierecht of enig ander recht of zaken die niet
(geheel) eigendom zijn van Cliënt;
(d) zaken die zich niet in de fysieke macht van Cliënt in
Nederland bevinden;
(e) zaken die niet afdoende zijn verzekerd;
(f) zaken die niet zijn voorzien van deugdelijke aankoopdocumentatie;
(g) zaken die niet (langer) courant zijn, in ieder geval
Voorraad ouder dan 12 (twaalf) maanden, zulks ter
beoordeling van ING ComFin;
(h) grondstoffen.

35.7

Cliënt verplicht zich de door ING ComFin ter beschikking gestelde of te stellen financiering niet anders aan
te wenden dan voor de normale bedrijfsvoering en
deze gelden conform art. 18.1 (u) niet aan de bedrijfsvoering te onttrekken.

36.		
		

Terugbetaling van financiering
Aanvaarde Voorraad wordt niet langer als zodanig
aangemerkt indien op enig moment komt vast te staan
dat het Voorraad betreft als bedoeld in artikel 35.6 van
de Algemene Voorwaarden. Alsdan is door Cliënt van
ING ComFin ten aanzien van Aanvaarde Voorraad ontvangen financiering onmiddellijk opeisbaar en Cliënt
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dient deze financiering onverwijld aan ING ComFin
terug te betalen.

37.		
37.1

Verplichtingen van Cliënt
Cliënt is gehouden ING ComFin onverwijld en zonder
dat een daartoe strekkend verzoek van ING ComFin
nodig is, te informeren omtrent en volledige inzage te
verschaffen in afwijkingen tussen de omvang van de
door ING ComFin verstrekte financiering en de daaraan ten grondslag liggende berekeningen enerzijds
en de actuele standen van de posten bedoeld in artikel
35.6 (a) t/m (g) van de Algemene Voorwaarden anderzijds.

37.2

Cliënt zal ING ComFin op haar eerste verzoek toegang
verlenen tot - en Cliënt machtigt hierbij ING ComFin
onherroepelijk en onvoorwaardelijk zich toegang te
verschaffen tot het bedrijf van Cliënt respectievelijk de
ruimten waarin zich de door ING ComFin ingevolge
de BDO gefinancierde zaken bevinden, teneinde ING
ComFin in staat te stellen de nakoming door Cliënt
van diens verplichtingen uit hoofde van de BDO te
verifiëren. Cliënt is voorts gehouden om ING ComFin
op eerste verzoek toegang te verlenen tot de computersystemen waarmee de Voorraad wordt beheerd en
getraceerd, opdat ING ComFin zelf bedoelde beheersen traceerwerkzaamheden kan verrichten. Cliënt moet
ook alle overigens redelijkerwijs verlangde medewerking verlenen.

37.3

Cliënt is verplicht ING ComFin steeds onverwijld
in kennis te stellen van een (al dan niet dreigende)
beslaglegging ten laste van Cliënt waaronder in het
bijzonder ook een (dreigende) beslaglegging op
de Voorraad. Cliënt is verplicht op eigen kosten alle
maatregelen te nemen die tot behoud van het pandrecht van ING ComFin noodzakelijk (kunnen) zijn of
die ING ComFin nodig oordeelt. ING ComFin kan deze
maatregelen desgewenst ook zelf (doen) nemen en de
daarmee samenhangende kosten aan Cliënt in rekening brengen.
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Hoofdstuk VI
Bepalingen inzake verpanding van Voorraad

De in dit Hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn alleen van toepassing, indien ING ComFin financiering
van Voorraad is overeen gekomen met Cliënt.
38.		
38.1

38.2

Verpanding
De pandrechten worden steeds gevestigd tot zekerheid voor de nakoming van al hetgeen Cliënt aan ING
ComFin verschuldigd is en/of te eniger tijd verschuldigd zal worden (i) uit hoofde van de BDO of een andere Overeenkomst, (ii) uit hoofde van door derden aan
ING ComFin verpande en/of overgedragen vorderingen van deze derden op Cliënt, dan wel (iii) uit welken
anderen hoofde ook.
Cliënt verleent hierbij aan ING ComFin een volmacht
om steeds op elk door ING ComFin gewenst moment
Voorraad of overige roerende zaken namens Cliënt
aan ING ComFin te verpanden tot zekerheid als bedoeld in de artikelen 38.1 en 38.2 van de Algemene
Voorwaarden. Deze volmacht omvat de bevoegdheid
voor ING ComFin om namens Cliënt alle handelingen
te verrichten noodzakelijk voor het ondertekenen van
Zekerheidsovereenkomsten, het registreren van akten
bij de Belastingdienst, het doen verlijden van notariële
akten of het doen van mededeling aan derden. Deze
volmacht wordt verleend met het recht van substitutie.
Cliënt verplicht zich (voor zover rechtens noodzakelijk) op eerste verzoek van ING ComFin alle voor het
verlijden van voornoemde notariële akten benodigde
documenten te ondertekenen. Partijen sluiten toepasselijkheid van artikel 3:68 BW uitdrukkelijk uit.

38.3

Indien Cliënt rechthebbende is van enig recht van
intellectuele of industriële eigendom dat relevant is
voor de Voorraad (zoals merkrechten), verleent Cliënt
hierbij nu reeds voor alsdan onvoorwaardelijk en
onherroepelijk aan ING ComFin toestemming (in de
vorm van een licentie om niet) om deze rechten te gebruiken in het kader van de eventuele uitwinning van
(door Cliënt) aan ING ComFin verstrekte zekerheden.
Cliënt is voorts verplicht op eerste verzoek van ING
ComFin een eerste pandrecht op voornoemde rechten
te doen vestigen onder alsdan door ING ComFin te
bepalen voorwaarden. De hier bedoelde toestemming
respectievelijk licentie strekt zich ook uit tot eventuele
toekomstige aan Cliënt toekomende rechten van intellectuele of industriële eigendom.

38.4

Cliënt zal de Voorraad niet aan enige derde vervreemden en/of ten gunste van enige derde bezwaren met
enig beperkt recht, daaronder begrepen een pand-

recht. Cliënt zal zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van ING ComFin geen overeenkomst
met enige derde aangaan waarbij Cliënt zich tot een
dergelijke rechtshandeling verplicht. Cliënt verklaart
hierbij dat ten tijde van het ondertekenen van de BDO
geen overeenkomst met enige derde bestaat op grond
waarvan Cliënt zich ten opzichte van een derde tot een
dergelijke rechtshandeling heeft verplicht of op grond
waarvan het Cliënt niet vrij staat de BDO met ING
ComFin aan te gaan en op grond hiervan de Voorraad
aan ING ComFin te verpanden.
38.5

Cliënt verleent hierbij aan ING ComFin een volmacht
om te allen tijde rechtstreeks contact met leveranciers
op te nemen voor zover ING ComFin dit noodzakelijk
mocht achten voor de vaststelling of uitoefening van
haar rechten uit hoofde van de BDO.

38.6

Cliënt is verplicht op eerste verzoek van ING ComFin
op de Voorraad te vermelden dat deze is verpand aan
ING ComFin.

38.7

Cliënt is bevoegd om de Voorraad in de normale
bedrijfsuitoefening te vervreemden onder de voorwaarde dat dit geschiedt onder een door ING ComFin goedgekeurd eigendomsvoorbehoudbeding en
onder handhaving van het pandrecht van ING ComFin.
Dit pandrecht wordt geacht te zijn vervallen op het
moment waarop de Debiteur de vordering terzake van
die geleverde Voorraad op de Incasso-rekening heeft
voldaan.

38.8

Voor het geval Cliënt ook cliënt is van ING Bank N.V.
wordt door Cliënt tevens een (stil) pandrecht tweede in
rang gevestigd op alle Voorraad van Cliënt ten gunste
van ING Bank N.V. tot zekerheid voor al hetgeen Cliënt
aan ING Bank N.V. verschuldigd is of zal worden uit
hoofde van enige overeenkomst of uit anderen hoofde.
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Hoofdstuk VII
Bepalingen inzake overname Debiteurenrisico

De in dit Hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn alleen van toepassing, indien ING ComFin overname
van het Debiteurenrisico is overeengekomen met
Cliënt.
Overname Debiteurenrisico
ING ComFin zal het Debiteurenrisico ten aanzien van
een specifieke Vordering overnemen indien:
(i) voor de Debiteur een Kredietlimiet is vastgesteld; en
(ii) het een Goedgekeurde Vordering betreft.

		

39.		
39.1

39.2

39.3

39.4

40.3

ING ComFin neemt ten aanzien van Goedgekeurde
Vorderingen het Debiteurenrisico over vanaf het
moment dat de gefactureerde zaken en/of diensten
overeenkomstig de tussen Cliënt en Debiteur gesloten
overeenkomsten volledig zijn geleverd en/of verricht
en deze door bedoelde Debiteur zijn aanvaard respectievelijk behouden.

Gegevens over Debiteuren en Kredietlimieten dienen
zowel door ING ComFin als Cliënt vertrouwelijk te worden behandeld. ING ComFin is gerechtigd gegevens
over het betalingsgedrag van Debiteuren beschikbaar
te houden of aan professionele derden beschikbaar te
stellen ten behoeve van een informatiebron die wordt
gebruikt voor het bepalen van advies- en/of kredietlimieten.

40.4

Het door ING ComFin overgenomen Debiteurenrisico
beloopt maximaal het bedrag van de voor de Debiteur
vastgestelde Kredietlimiet met in achtneming van (i)
een dekkingspercentage indien van toepassing en (ii)
het eigen risico.

Indien de BDO is aangegaan door meer dan één
(rechts-)persoon of vennootschap als Cliënt, geldt één
vastgestelde Kredietlimiet per Debiteur voor de Vorderingen van deze (rechts-)personen of vennootschappen gezamenlijk op deze Debiteur.

40.5

Vastgestelde Kredietlimieten zijn geldig tot het moment
van intrekking of wijziging door ING ComFin dan wel
tot de specifiek voor een Kredietlimiet aangegeven
datum.

40.6

Kredietlimieten zijn revolverend. Dit houdt in dat
uitstaande Vorderingen die de Kredietlimiet overschrijden door opschuiving onder de Kredietlimiet vallen,
zodra en voor zover er ruimte vrijkomt doordat betaling wordt ontvangen voor eerdere Vorderingen die
reeds onder de Kredietlimiet vielen.

41.		
		
41.1

Zelfbeoordelingsarrangement met betrekking
tot Kredietlimieten
Cliënt is gerechtigd voor specifieke Debiteuren zelf
Kredietlimieten vast te stellen met inachtneming van de
navolgende bepalingen en tot het maximum van de in
de BDO opgenomen zelfbeoordelingsgrens.

41.2

De Debiteur moet gevestigd zijn in één van de in de
BDO aangegeven landen. ING ComFin is gerechtigd
de lijst van landen op enig moment aan te passen.
Iedere aanpassing zal aan Cliënt schriftelijk worden
medegedeeld.

41.3

Cliënt is verplicht bij het zelf vaststellen van Kredietlimieten zich te baseren op (i) een schriftelijk informatierapport verstrekt door een daartoe door ING

Overname van het Debiteurenrisico houdt in dat ING
ComFin bereid is om een Goedgekeurde Vordering
daadwerkelijk aan zich ten titel van koop te laten overdragen nadat het Debiteurenrisico zich heeft gerealiseerd.

39.5

De in dit artikel genoemde voorwaarden voor overname van het Debiteurenrisico, worden nader uitgewerkt
in de navolgende artikelen.

40.		
40.1

Vaststelling van Kredietlimieten
ING ComFin zal op verzoek van Cliënt de kredietwaardigheid van een specifieke Debiteur (laten) onderzoeken en met betrekking tot die Debiteur een Kredietlimiet vaststellen tegen de vergoeding opgenomen in
de Standaardtarievenlijst. In dit kader dient Cliënt alle
bij Cliënt aanwezige informatie en kennis ten aanzien
van een Debiteur en gebeurtenissen die voor de vaststelling van een Kredietlimiet redelijkerwijze voor ING
ComFin van belang kunnen zijn, aan ING ComFin mee
te delen.

40.2

een Kredietlimiet is vastgesteld met betrekking tot de
desbetreffende Debiteur.
Indien na aanvraag van een Kredietlimiet geen maximumbedrag wordt vastgesteld wordt gesproken van
een nihillimiet. De mededeling per e-mail, fax of brief
van ING ComFin is bepalend voor het bestaan en de
hoogte van een Kredietlimiet.

Cliënt zal een Kredietlimiet bij voorkeur via Creditview
aanvragen. ING ComFin zal Cliënt zo spoedig mogelijk mededelen of, en zo ja tot welk bedrag en onder
welke (bijzondere) voorwaarden, door ING ComFin
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ComFin geaccepteerde informatiebron en (ii) overige
hem bekende omstandigheden. Het informatierapport
dient ten tijde van de vaststelling door Cliënt niet ouder dan één jaar te zijn. Indien de hiervoor genoemde
gegevens niet in alle opzichten gunstig luiden voor wat
betreft de kredietwaardigheid van Debiteur, is Cliënt
niet gerechtigd zelf een Kredietlimiet vast te stellen.

42.3

In geval een Vordering op de datum waarop de Achterstalligheidstermijn verloopt niet geheel is voldaan,
komt de Kredietlimiet automatisch te vervallen. Indien
blijkt dat de oorzaak van niet-betalen een andere is
dan betalingsonvermogen van de Debiteur, kan ING
ComFin de Kredietlimiet op verzoek van Cliënt opnieuw vaststellen.

41.4

De door Cliënt vastgestelde Kredietlimiet mag maximaal gelijk zijn aan het bedrag waarvoor de Debiteur
in de gebruikte informatiebron goed wordt bevonden
en dient de zelfbeoordelingsgrens niet te overschrijden.

42.4

In geval van beëindiging van de BDO of in geval van
surseance van betaling of faillissement van Cliënt,
komen alle Kredietlimieten automatisch per direct te
vervallen.

42.5
41.5

Door Cliënt zelf vastgestelde Kredietlimieten worden
door Cliënt schriftelijk vastgelegd, gedateerd en getekend. Cliënt dient de schriftelijke vastlegging tezamen
met de onderliggende gegevens als bedoeld in artikel
41.3 van de Algemene Voorwaarden ter beschikking te
houden voor ING ComFin.

Ten tijde van wijziging, intrekking of verval van een
Kredietlimiet bestaande rechten van Cliënt blijven in
stand voor zover deze betrekking hebben op alsdan bestaande en gefactureerde Vorderingen. Nadat
een Kredietlimiet op een Debiteur is ingetrokken, is
ING ComFin bij uitsluiting van Cliënt gerechtigd om
Vorderingen van Cliënt op de betreffende Debiteur te
incasseren en Cliënt is gehouden om medewerking
te verlenen, waaronder begrepen maar niet beperkt
tot de verplichting van Cliënt om alsdan onderhavige
Vordering(en) ter incasso aan ING ComFin over dragen, zodat ING ComFin daartoe direct na intrekking
van de Kredietlimiet in staat is.

42.6

Indien Cliënt ten tijde van het vaststellen van een
Kredietlimiet blijkt te hebben beschikt over ongunstige
informatie betreffende de Debiteur, welke informatie
van dien aard is dat een Kredietlimiet niet of niet onder
dezelfde voorwaarden zou zijn afgegeven indien ING
ComFin van de ware stand van zaken kennis had gedragen, heeft dit tot gevolg dat de Kredietlimiet wordt
geacht niet te zijn verleend en van meet af aan ongeldig te zijn geweest.

41.6

Cliënt is niet gerechtigd zelf een Kredietlimiet vast te
stellen met betrekking tot een Debiteur:
(a) ten aanzien van wie ING ComFin reeds eerder een
Kredietlimiet heeft vastgesteld, verlaagd, ingetrokken
of geweigerd;
(b) ten aanzien van wie in het verleden sprake is geweest
van schadedreiging, onregelmatig verlopen transacties
of overschrijding van de Achterstalligheidstermijn; of
(c) ten aanzien van wie sprake is van risicoverzwarende
omstandigheden die (kunnen) leiden tot een verslechtering van de kredietwaardigheid van de Debiteur.

41.7

Via zelfbeoordeling vastgestelde Kredietlimieten
hebben een geldigheidsduur van één jaar, te rekenen
vanaf de datum van het informatierapport van de informatiebron.

42.		
		
42.1

Wijziging, intrekking, verval en ongeldigheid
van Kredietlimieten
ING ComFin is te allen tijde gerechtigd een door ING
ComFin of door Cliënt vastgestelde Kredietlimiet te
wijzigen of in te trekken of ten aanzien van die Kredietlimiet aanvullende voorwaarden te stellen.

42.2

Indien een Kredietlimiet door ING ComFin wordt gewijzigd of ingetrokken, zal ING ComFin dit zo spoedig
mogelijk aan Cliënt meedelen en per e-mail, fax of
brief bevestigen. Bij wijziging van een Kredietlimiet
vervalt automatisch iedere reeds eerder op dezelfde
Debiteur afgegeven Kredietlimiet.

43.		
43.1

Goedgekeurde Vorderingen en uitsluitingen
ING ComFin zal Vorderingen niet goedkeuren voor
Overname Debiteurenrisico althans het Debiteurenrisico zal niet geacht worden door ING ComFin te zijn
overgenomen:
(a) ingeval het een Vordering betreft die niet wordt bevoorschot om een reden genoemd in artikel 3.4 van de
BDO, tenzij ING ComFin anders beslist en dit schriftelijk aan Cliënt mededeelt;
(b) indien niet is voldaan aan enige bijzondere voorwaarde gesteld bij de afgifte van een Kredietlimiet;
(c) indien zich bijzondere omstandigheden voordoen die
van invloed kunnen zijn op de verschuldigdheid van
de desbetreffende Vordering, zoals onder meer een
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Dispuut al dan niet veroorzaakt door de handelwijze
van Cliënt zelf, of de weigering tot afname van goederen of diensten zonder dat daar een Dispuut aan ten
grondslag ligt, een en ander in de meest ruime zin van
het woord;
(d) ingeval de Vordering onbetaald blijft als gevolg van:
		 (i)
verrekening;
		 (ii)
transfermoeilijkheden of deviezentekorten;
		 (iii)
overheidsmaatregelen in enig land betreffende
		 betalingsverkeer;
		 (iv)
overmacht waaronder in elk geval begrepen
		 natuur en/of nucleaire rampen of een of andere
		 vorm van geweld in de samenleving;
(e) indien de betaling van de Vordering dient te geschieden vanuit een ander land dan dat waarin de Debiteur
is gevestigd;
(f) ingeval Cliënt zonder toestemming van ING ComFin
de Betalingstermijn van een Vordering heeft gewijzigd;
(g) ingeval Cliënt zonder toestemming van ING ComFin
heeft ingestemd met een in de plaats stelling van een
andere partij voor Debiteur;
(h) ingeval sprake is van de beëindiging van een distributie-, franchise of vergelijkbare overeenkomst tussen
Cliënt en Debiteur zonder dat dat expliciet aan ING
ComFin is duidelijk gemaakt; en
(i) indien tussen Cliënt en Debiteur, naast de betrokkenheid als leverancier/afnemer, een binding bestaat die
belangenvermenging met zich kan brengen.
43.2

De overname van het Debiteurenrisico geldt uitsluitend ten aanzien van Vorderingen voor zover die zijn
ontstaan nà de datum van vaststelling van de Kredietlimiet met uitzondering van het bepaalde in artikel 43.3
van de Algemene Voorwaarden.

43.3

Ten aanzien van een op het moment van vaststelling
van de Kredietlimiet reeds bestaande Vordering op
dezelfde Debiteur neemt ING ComFin het Debiteurenrisico van Cliënt slechts over indien en voor zover:
(a) Cliënt op dat moment op de desbetreffende Debiteur
geen Vordering heeft die meer dan 30 dagen uitstaat;
en
(b) er geen sprake is van een reeds vastgestelde Kredietlimiet; en
(c) Cliënt uitdrukkelijk schriftelijk het bestaan van de desbetreffende Vordering aan ING ComFin heeft gemeld.

44.		
44.1

Eigen Risico
Ten aanzien van Goedgekeurde Vorderingen geldt
voor Cliënt een eigen risico en/of een claimdrempel
als genoemd in de BDO.

44.2

Onder eigen risico wordt verstaan het deel van het
gerealiseerde en overgenomen Debiteurenrisico dat
eerst voor rekening en risico van Cliënt komt. Het
eigen risico kan gelden (i) per Debiteur (voor een vast
bedrag dan wel voor een vast percentage van de totale
Vorderingen per Debiteur), of (ii) per Debiteurenportefeuille (voor een vast bedrag per Contractjaar).

44.3

Indien het eigen risico geldt per Debiteurenportefeuille wordt het gerealiseerde Debiteurenrisico geacht te
hebben plaatsgevonden in het Contractjaar waarin de
Factuurdatum van de oudste onbetaald gebleven factuur valt.

44.4

Indien een claimdrempel van toepassing is, komt het
Debiteurenrisico voor rekening en risico van Cliënt
indien de Vordering de claimdrempel niet overschrijdt.

45.		
		
45.1

Koop en overdracht van Vorderingen en
betaling van de Koopsom
ING ComFin is slechts tot koop van de Vordering en
betaling van de Koopsom verplicht indien:
(a) Cliënt tot op dat moment niet nalatig is in het betalen
van enig aan ING ComFin verschuldigd bedrag terzake onder meer rente, provisies en kosten;
(b) Cliënt aan haar verplichtingen heeft voldaan om ING
ComFin steeds op de hoogte te houden van hem
bekend geworden relevante gegevens betreffende de
kredietwaardigheid en anderszins de gegoedheid van
de Debiteur;
(c) de Vordering de in de BDO eventueel opgenomen
claimdrempel overschrijdt;
(d) de Achterstalligheidstermijn betreffende die Vordering is overschreden dan wel zoveel eerder als aan de
Debiteur surseance van betaling is verleend of diens
faillissement is uitgesproken;
(e) Cliënt tijdig akkoord gaat met juridische incasso van
de betreffende Vordering; deze toestemming dient
uiterlijk 2 dagen na afloop van de Achterstalligheidstermijn, of zoveel eerder of later als terzake tussen ING
ComFin en Cliënt nader is overeengekomen, te zijn
gegeven; en
(f) Cliënt naar het oordeel van ING ComFin al het nodige
heeft gedaan en zal doen om de eigendomsrechten
van Cliënt terzake aan Debiteuren geleverde goederen
uit te winnen; en
(g) betaling van de Koopsom, gezien de eerdere betalingen van Koopsommen aan Cliënt in dat Contractjaar, zou leiden tot overschrijding van het in de BDO
genoemde maximum bedrag.
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45.2

Cliënt verplicht zich hierbij de Vordering ten titel van
koop aan ING ComFin over te dragen op door ING
ComFin nader aan te geven voorwaarden en voorts
alle door ING ComFin noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.

De Koopsom wordt door ING ComFin vastgesteld op
basis van de volgende berekeningswijze:
(a) vaststelling van het nominale nog openstaande bedrag
van de Vordering (voor de toepassing van dit artikel
exclusief opeisbare rente, kosten en omzetbelasting of
andere belastingen) met inachtneming van en tot het
maximum van de Kredietlimiet;
(b) vermenigvuldiging van het sub (a) vastgestelde
bedrag met - indien van toepassing - het dekkingspercentage als vermeld in de BDO;
(c) vermindering van het sub (b) vastgestelde bedrag
met:
		 (i)		 een bedrag gelijk aan het in de BDO genoemde
		 eigen risico van Cliënt;
		 (ii)		 de door Debiteur verrichte betalingen na
		 wijziging, intrekking of ongeldig worden van de
		 Kredietlimiet;
		 (iii)		 de bedragen van door Cliënt na wijziging,
		 intrekking of ongeldig worden van de Krediet		 limiet aan Debiteur verzonden creditnota’s; en
		 (iv)		 de door Debiteur toegepaste kortingen en
		 verrekeningen.
		 De in de Vordering begrepen omzetbelasting dient
door Cliënt zelf te worden teruggevorderd.

rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, indien al dan niet na totstandkoming van de
koopovereenkomst komt vast te staan dat één van de in
artikel 45.1 van de Algemene Voorwaarden genoemde
omstandigheden blijkt te bestaan of blijkt te hebben
bestaan. Een eventueel reeds terzake zo´n overgedragen Vordering betaalde Koopsom moet onverwijld
door Cliënt worden terugbetaald.

45.3

45.4

De Koopsom luidt in euro, tenzij partijen hiervan
afwijken. Vorderingen in een vreemde valuta worden
daartoe geconverteerd in euro tegen de op het conversiemoment geldende koers.

45.5

Betaling van de Koopsom zal geschieden op een door
ING ComFin mee te delen tijdstip. Als valutadatum zal
gelden de dag gelegen 120 dagen na de Vervaldatum
van de desbetreffende Vordering. Ingeval aan de desbetreffende Debiteur definitief surseance van betaling
is verleend, dan wel het vonnis van haar faillietverklaring in kracht van gewijsde is gegaan, zal de Koopsom
onverwijld worden betaald.

45.6

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal betaling van de Koopsom geschieden door verrekening.

45.7

Het Debiteurenrisico wordt geacht nimmer door ING
ComFin te zijn overgenomen, en een koopovereenkomst terzake een overgedragen Vordering is van

46.		
46.1

Toerekening van betalingen en creditnota’s
ING ComFin behoudt zich het recht voor om elke door
Cliënt of ING ComFin van Debiteur ontvangen betaling
en elke door Cliënt aan de Debiteur gezonden creditnota te doen strekken tot voldoening van, respectievelijk herroeping of vermindering van, de oudste door
Cliënt aan Debiteur gezonden en openstaande factuur
ten aanzien waarvan ING ComFin het Debiteurenrisico
van Cliënt heeft overgenomen. Dit geldt ook indien de
desbetreffende Debiteur bij haar betaling een andere
bestemming heeft opgegeven of Cliënt in de creditnota
een andere specificatie heeft opgegeven.

46.2

Indien en voor zover ING ComFin van Debiteur ten
aanzien van de overgenomen Vordering betalingen
ontvangt die de Koopsom van die Vordering te boven
gaan, zal ING ComFin na aftrek van kosten het surplus
aan Cliënt doen toekomen.

47.		
47.1

Herberekening omzetprovisie
Aan het einde van elk Contractjaar vindt herberekening van de gedurende dat Contractjaar aan ING ComFin verschuldigde omzetprovisie plaats met behulp van
de zogenaamde risicorealisatiequote. Deze risicorealisatiequote wordt uitgedrukt in een percentage dat
de som van de betaalde Koopsommen uitmaakt van
de som van de verschuldigde omzetprovisie terzake
Overname Debiteurenrisico, waarbij beide componenten op het verstreken Contractjaar betrekking hebben.
Afhankelijk van de uitkomsten van de herberekening
zal met terugwerkende kracht naar het begin van het
verstreken Contractjaar een naheffing van de omzetprovisie terzake Overname Debiteurenrisico over dat
Contractjaar worden vastgesteld op basis van hetgeen
is opgenomen in de Standaardtarievenlijst.

47.2

Indien ING ComFin na beëindiging van de BDO nog
tot betaling van een Koopsom verplicht is, heeft ING
ComFin het recht de risicorealisatiequote terzake het
laatste Contractjaar opnieuw te berekenen en een
eventuele aanvullende naheffing van de omzetprovisie
in rekening te brengen en te verrekenen.
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Hoofdstuk VIII
Bepalingen inzake Debiteurenbeheer

De in dit Hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn alleen van toepassing op de BDO, indien ING ComFin
Debiteurenbeheer is overeen gekomen met Cliënt,
danwel indien ING ComFin dit wenselijk of noodzakelijk acht.
48.		
48.1

Debiteurenbeheer
ING ComFin zal volgens een met Cliënt overeengekomen procedure ten behoeve van Cliënt het Debiteurenbeheer verzorgen. In dit kader zal ING ComFin aan
Cliënt (via Creditview en/of dagafschriften) relevante
gegevens verstrekken waaronder:
(a) inzicht in de openstaande Vorderingen, de ouderdom
van de Vorderingen en verzonden creditnota’s;
(b) eventuele Kredietlimieten;
(c) ontvangstenjournaals terzake ontvangen betalingen op
Vorderingen; en
(d) de (gedeelten van) Vorderingen die onderwerp zijn
(geworden) van een Dispuut en om deze of een andere
reden niet worden bevoorschot.

48.2

Het Debiteurenbeheer omvat mede het aanmaningentraject dat in nauw overleg met Cliënt uitgevoerd zal
worden. In dit kader zal ING ComFin namens Cliënt
Debiteuren benaderen en namens Cliënt overleg voeren inzake openstaande Vorderingen.

48.3

ING ComFin is voor haar specificaties afhankelijk van
(factuur)gegevens afkomstig van zowel Cliënt als van
Debiteuren. ING ComFin is niet aansprakelijk voor
eventuele onjuist- en/of onvolledigheden in de door
ING ComFin opgestelde specificatie.

48.4

De kosten voor het Debiteurenbeheer zijn opgenomen
in de door Cliënt verschuldigde omzetprovisie, tenzij
anders vermeld.
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Hoofdstuk IX
Bepalingen inzake incasso

De in dit Hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn alleen van toepassing, indien ING ComFin incasso
is overeengekomen met Cliënt, danwel indien ING
ComFin dit wenselijk of noodzakelijk acht.
49.		
49.1

Juridische incassowerkzaamheden
ING ComFin is bereid voor Cliënt juridische (buitengerechtelijke en gerechtelijke) werkzaamheden te
verrichten ter incasso van specifieke door Cliënt aangeduide Vorderingen. Van juridische incasso is sprake
indien Cliënt ten aanzien van een bepaalde Vordering
daartoe opdracht heeft verstrekt aan ING ComFin en
ING ComFin aan Cliënt heeft bericht dat ING ComFin
of een door haar aangewezen derde is overgegaan tot
juridische incasso. ING ComFin zal incassowerkzaamheden zoveel mogelijk in overleg met Cliënt verrichten. Voor zover nodig verleent Cliënt hierbij aan ING
ComFin een volmacht met het recht van substitutie om
de Vorderingen ten aanzien waarvan Cliënt opdracht
heeft verstrekt te incasseren.

49.2

ING ComFin zal op verzoek van Cliënt juridische
incassowerkzaamheden verrichten met betrekking tot
de gehele Debiteurenportefeuille.

49.3

Indien een ter incasso aangeboden Vordering ouder is
dan drie jaar nadat de Vordering opeisbaar is geworden, zal ING ComFin uitsluitend incassowerkzaamheden verrichten tegen directe betaling van 15% van de
hoofdsom (exclusief omzetbelasting) van de Vordering.

49.4

ING ComFin is nooit verplicht tot het verrichten van juridische incassowerkzaamheden en kan op ieder moment de juridische incasso van een Vordering staken.
ING ComFin zal in beginsel niet tot juridische incasso
van een Vordering overgaan of zal de juridische incasso van een Vordering staken indien (i) de kosten van
de juridische incassowerkzaamheden hoger worden
ingeschat dan het te incasseren bedrag, dan wel (ii)
Cliënt geen instemming verleent voor een schikkingsvoorstel van ING ComFin, dan wel (iii) zich anderszins
omstandigheden voordoen waarin van ING ComFin
in redelijkheid niet verlangd kan worden dat zij het
juridische incasso van een Vordering (onverminderd)
voortzet (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot,
een situatie waarin ING ComFin een conflicterend belang heeft of mogelijk kan krijgen bij (onverminderde)
voortzetting van dat juridische incasso).

49.5

Cliënt verplicht zich geen enkele overeenkomst aan
te gaan met een Debiteur ten aanzien waarvan ING

ComFin juridische incassowerkzaamheden verricht of
heeft verricht tenzij ING ComFin Cliënt hiervoor uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk toestemming heeft
verleend. Op eerste verzoek zal Cliënt bestaande verplichtingen ten opzichte van een Debiteur ten aanzien
waarvan ING ComFin juridische incassowerkzaamheden verricht opschorten.
49.6

Zonder voorafgaand overleg met ING ComFin zal
Cliënt zich onthouden enig overleg met een Debiteur
te voeren over de betaling of verschuldigdheid van een
Vordering terzake waarvan ING ComFin juridische
incassowerkzaamheden verricht.

49.7

Zolang de Overeenkomst niet is geëindigd, zal Cliënt
derden terzake van de Vorderingen geen opdracht tot
incasso verstrekken.

49.8

ING ComFin is gerechtigd alle door ING ComFin van
Debiteur ontvangen betalingen, na aftrek van alle op
de inning gevallen kosten, in mindering te doen strekken op en te verrekenen met al hetgeen Cliënt op
dat moment, uit welken hoofde ook, aan ING ComFin verschuldigd is. Onder “van Debiteur ontvangen
betalingen” worden ook verstaan (i) de kortingen en/of
annuleringen van bestellingen die Cliënt aan Debiteur
verleent, nadat ING ComFin haar incassowerkzaamheden ten aanzien van die Vordering is aangevangen
en (ii) retourleveringen die Cliënt accepteert en/of
creditnota’s die Cliënt verstuurt met betrekking tot de
Vordering ten aanzien waarvan ING ComFin met haar
incassowerkzaamheden is aangevangen, met dien
verstande dat dergelijke retourleveringen en/of creditnota’s voor 50% van de waarde van de retourlevering
en/of de creditnota als betaling worden beschouwd.

50.		
		
50.1

Kosten van juridische incassowerkzaamheden
ten aanzien van niet-gekochte Vorderingen
Alle door ING ComFin te maken externe kosten (zoals
bijvoorbeeld de kosten van een (buitenlands) incassokantoor, griffierechten, advocaatkosten en een proceskostenveroordeling) terzake van juridische incasso
van Vorderingen, zijn voor rekening van Cliënt indien
en voor zover deze niet door de Debiteur worden voldaan, ongeacht de incassoresultaten. Voorts zijn voor
rekening van Cliënt de buitengerechtelijke kosten die
ING ComFin bij Debiteur in rekening heeft gebracht en
die niet verhaalbaar blijken op grond van de volgende
omstandigheden:
(a) ING ComFin kan of mag door toedoen of op verzoek
van Cliënt de buitengerechtelijke kosten niet verhalen,
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bijvoorbeeld indien Cliënt de benodigde stukken niet
aanlevert;
(b) het betreft een (geheel of deels) betwiste Vordering of
er wordt een schikking met Debiteur getroffen, waardoor de buitengerechtelijke kosten niet of niet geheel
verschuldigd blijken te zijn;
(c) ING ComFin kan haar incassowerkzaamheden niet
voortzetten doordat Cliënt continuïteit in haar relatie tot
de Debiteur wenst of doordat de Debiteur failliet gaat
of anderszins in betalingsproblemen verkeert;
(d) het betreft een nog niet opeisbare Vordering dan wel
er is geen bewijs van enige aanmaning tot betaling,
waardoor de buitengerechtelijke kosten niet of niet
geheel verschuldigd blijken te zijn.
		 Het bedrag dat Cliënt aan buitengerechtelijke incassokosten aan ING ComFin verschuldigd is, wordt berekend aan de hand van de succesfee over het reeds
geïnde, erkende of in rechte toegewezen bedrag.
50.2

Cliënt zal als vergoeding voor de juridische incasso
van Vorderingen aan ING ComFin verschuldigd zijn
(i) de dossierkosten opgenomen in de Standaardtarievenlijst alsmede (ii) een provisie in de vorm van
een succesfee opgenomen in de Standaardtarievenlijst. De dossierkosten zijn verschuldigd per Debiteur
ongeacht het aantal op die Debiteur te incasseren
Vorderingen. De succesfee wordt berekend over het
bruto geïncasseerde bedrag. De succesfee is eveneens verschuldigd, maar dan te berekenen over de
hoofdsom (exclusief omzetbelasting) van de Vordering,
indien blijkt dat de Vordering niet inbaar is als gevolg
van gebreken in de Vordering zelf of wanneer Cliënt
de opdracht tot incasso intrekt, nadat ING ComFin met
haar incassowerkzaamheden is aangevangen, maar
voordat ING ComFin de Vordering heeft kunnen innen.

Voor Vorderingen met een hoofdsom die lager of gelijk
is aan de geldende competentiegrens van de arrondissementsrechtbank, sector kanton en ten aanzien
waarvan de hieronder genoemde omstandigheden
zich voordoen, geldt dat geen succesfee over het geïncasseerde bedrag verschuldigd is, maar uitsluitend de
dossierkosten zoals opgenomen in de Standaardtarievenlijst. Het betreft de volgende omstandigheden:
(a) de Vordering is op in Nederland gevestigde Debiteuren die – naar de mening van ING ComFin - voldoende
verhaalsmogelijkheden bieden;
(b) Cliënt heeft ten aanzien van de Vordering alle terzake
doende documentatie aan ING ComFin verstrekt;
(c) de Vordering is opeisbaar, wordt niet door de Debiteur
betwist maar blijft ondanks aanmaning onbetaald;

(d) de Vordering is niet onderhevig aan enige schikking
die Cliënt met Debiteur overeenkomt.
50.4

Voorafgaand aan het verrichten van incassowerkzaamheden zal ING ComFin de Debiteur een laatste
aanmaning versturen, zonder dat Cliënt daarvoor
enig bedrag verschuldigd is. Indien de Vordering
vervolgens wordt voldaan op de rekening van Cliënt
en Cliënt verzuimt ING ComFin daarvan in kennis te
stellen, zal ING ComFin haar incassowerkzaamheden
ten aanzien van de Vordering na twaalf dagen aanvangen en is Cliënt de dossierkosten opgenomen in de
Standaardtarievenlijst en eventuele andere door ING
ComFin gemaakte externe incassokosten aan ING
ComFin verschuldigd.

51.		
		
51.1

Kosten van juridische incassowerkzaamheden
ten aanzien van gekochte Vorderingen
Alle door ING ComFin te maken externe kosten (zoals
bijvoorbeeld de kosten van een (buitenlands) incassokantoor, griffierechten, advocaatkosten en een proceskostenveroordeling) terzake van juridische incasso
met betrekking tot gekochte Vorderingen, zijn voor
rekening van ING ComFin (indien en voor zover niet
door de Debiteur voldaan). Indien en voor zover de
overeenkomst tussen Cliënt en Debiteur niet voorziet in het doorberekenen van (buitengerechtelijke)
incassokosten, zal Cliënt deze externe kosten geheel
vergoeden. Cliënt is verplicht pro rata bij te dragen in
deze kosten afhankelijk van de mate waarin de Vordering de Kredietlimiet overschrijdt.

51.2

Cliënt zal geen verdere vergoeding verschuldigd zijn
voor de juridische incasso van gekochte Vorderingen
tenzij de overeenkomst tussen Cliënt en Debiteur niet
voorziet in het doorberekenen van (buitengerechtelijke) incassokosten.
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