VOORWAARDEN VOOR GELDLENINGEN
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Begrippen
In deze Voorwaarden voor Geldleningen wordt verstaan onder:
DFM: DFM N.V., gevestigd te Amersfoort (KvK nr. 31018376);
geldnemer: cliënt(en) aan wie de lening door DFM ter beschikking is gesteld of zal
worden gesteld;
lening: de onder d. bedoelde geldlening;
de overeenkomst: de tussen DFM en geldnemer gesloten overeenkomst inzake
de terbeschikkingstelling van een geldlening waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn verklaard alsmede het geheel van rechten en verplichtingen uit die
terbeschikkingstelling voortvloeiende.
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Algemene Voorwaarden
Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden, die alle betrekkingen tussen
DFM en haar cliënten beheersen, mede van toepassing. De Voorwaarden voor
Geldleningen gelden als aanvulling op de Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid
van de Voorwaarden voor Geldleningen met de Algemene Voorwaarden,
prevaleren de Voorwaarden voor Geldleningen.
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Beschikbaarstelling
Het bedrag van de lening zal door DFM aan geldnemer ter beschikking worden
gesteld en door geldnemer worden opgenomen met inachtneming van hetgeen in
de overeenkomst is bepaald, nadat de in deze overeenkomst gestelde
voorafgaande voorwaarden ten genoegen van DFM zijn vervuld. DFM zal niet
verplicht zijn het bedrag van de lening ter beschikking te stellen indien zich één of
meerdere van de in artikel 21 van de Algemene Voorwaarden genoemde gevallen
voordoet. Tenzij anders is overeengekomen zal elke terbeschikkingstelling
plaatsvinden door creditering van de rekening-courant van geldnemer bij DFM.
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Renteberekening en renteherziening
De methodiek voor berekening van de verschuldigde rente wordt vastgelegd in de
lening overeenkomst. Indien één of meer renteherzieningen tijdens de looptijd van
de lening zullen plaatsvinden, dan zullen deze telkens geschieden met
inachtneming van het hierna bepaalde. De rente zal telkens herzien worden na
verloop van de door geldnemer gekozen renteperiode(n). Uiterlijk twee weken
voor de renteherzieningsdatum zal DFM aan geldnemer schriftelijk een
rentepercentagevoorstel doen voor de periode tot de volgende herzieningsdatum
casu quo de afloopdatum van de lening. Indien DFM en geldnemer niet uiterlijk op
de renteherzieningsdatum overeenstemming hebben bereikt over het
rentepercentage dat gedurende bedoelde periode zal gelden, is geldnemer
verplicht al hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst met betrekking tot de
lening aan DFM verschuldigd is, op die renteherzieningsdatum te voldoen.
Terzake van deze vervroegde aflossing is geen boete verschuldigd. Indien
geldnemer niet uiterlijk op de renteherzieningsdatum op het schriftelijk voorstel
bedoeld in de eerste zin van deze alinea heeft gereageerd, wordt geldnemer
geacht akkoord te zijn gegaan met het aangeboden rentepercentage geldend voor
dezelfde periode als vóór de renteherziening.
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Betaling
Geldnemer zal alle uit hoofde van de overeenkomst aan DFM verschuldigde
bedragen betalen zonder kosten voor DFM en zonder aftrek of compensatie.
Betalingen zullen worden aangewend ter voldoening van:
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ten eerste eventuele kosten;
ten tweede eventuele boeten en vertragingsrente;
ten derde provisies en rente;
ten vierde de hoofdsom van de lening.

DFM heeft het recht alle bedragen welke geldnemer uit hoofde van de
overeenkomst aan DFM verschuldigd is op de overeengekomen verschijndagen
ten laste te brengen van de rekening-courant van geldnemer bij DFM of bij een in
Nederland gevestigde bankinstelling. Geldnemer zal voor voldoende
dispositieruimte op zijn rekening zorg dragen.
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Vervroegde aflossing
Geldnemer heeft het recht om op elke contractuele aflossingsvervaldag één
boetevrije, extra aflossing te doen maximaal ter grootte van het geldende
termijnbedrag, mits dit uitdrukkelijk door DFM en de cliënt schriftelijk is
overeengekomen. Dit recht is non-cumulatief en aflossing anders dan hierboven
bepaald, waaronder begrepen totale aflossing ineens, van het openstaande
verschuldigde bedrag is niet mogelijk, tenzij DFM en geldnemer schriftelijk anders
overeenkomen. Vervroegde aflossingen komen in mindering op de laatste
verplichte aflossingstermijn, daarna op de voorlaatste en zo vervolgens. Indien de
lening wordt afgelost volgens het annuïteitensysteem zal de vervroegde aflossing
zoals hiervoor bedoeld in mindering worden gebracht op het saldo. De annuïteit
zal niet worden gewijzigd. De overeengekomen looptijd zal derhalve worden
bekort.
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Niet tijdige betaling
Indien enig krachtens de overeenkomst aan DFM verschuldigd bedrag niet op de
overeengekomen vervaldag door DFM is ontvangen, zal geldnemer over het niet
tijdig door DFM ontvangen bedrag van de vervaldag af een dagelijks opeisbare
vertragingsrente aan DFM verschuldigd zijn, onverminderd de overige rechten van
DFM. Bedragen waarvoor in de overeenkomst of in deze Voorwaarden geen
bepaalde vervaldag is aangewezen, zullen voor de toepassing van dit artikel
geacht worden te vervallen op de dag waartegen DFM betaling heeft verzocht.
Alle vervaldagen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Het percentage van de
vertragingsrente zal gelijk zijn aan het contractuele rentepercentage (op jaarbasis)
dat alsdan voor de lening van kracht is verhoogd met drie procent dan wel de
rente op de rekening-courant, zoals bedoeld in artikel 4, een en ander naar keuze
van DFM, met dien verstande dat het percentage van de vertragingsrente altijd
tenminste gelijk is aan de alsdan geldende wettelijke rente. De vertragingsrente
zal op maandbasis worden berekend, waarbij een gedeelte van de maand voor
een gehele maand wordt gerekend. Het percentage van de vertragingsrente
treedt, wat een niet tijdig betaald hoofdsombedrag betreft, met ingang van de
vervaldag van het hoofdsombedrag in de plaats van het contractuele
rentepercentage dat alsdan voor de lening van kracht is.
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Kosten.
Alle kosten die met de overeenkomst verband houden, daaronder mede begrepen
de kosten door DFM gemaakt tot behoud of ter uitvoering van haar rechten,
alsmede de belastingen die op de rente of op andere krachtens de overeenkomst
verschuldigde bedragen als zodanig mochten worden geheven, zijn voor rekening
van geldnemer.
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