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1. Definities/ begripsomschrijving
In deze Algemene Kredietvoorwaarden hebben de onderstaande 
begrippen de volgende betekenis:
a. Achterstandsrente: de rente die aan de Bank moet worden betaald. 
b. Afl ossing: het overeengekomen bedrag dat in termijnen of op een 

afgesproken tijdstip door de klant moet worden terugbetaald. 
Dit bedrag omvat in beginsel de verschuldigde afl ossing op de 
hoofdsom, de verschuldigde rente en kosten. 

c. Bank: Finabank N.V., alsmede haar rechtsopvolgers.
d. Bestemming: het doel waarvoor het krediet door de klant is 

aangevraagd. 
e. Cessielijst: een door de klant naar waarheid opgemaakte 

overzicht waarop al zijn bestaande vorderingen op derden, 
alsmede vorderingen die zullen voortspruiten uit reeds bestaande 
overeenkomsten met derden vermeld staan. De cessielijst dient 
door de klant te zijn gedateerd en ondertekend.

f. Debetrente: het bedrag berekend conform het overeengekomen 
percentage, dat de klant volgens de afgesproken termijn betaalt 
aan de Bank voor het lenen van geld.

g. Debiteur: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon of 
een combinatie daarvan, die aan de Bank vanwege een 
kredietovereenkomst gelden verschuldigd is.

h. F.E.O.-staat: een door de klant naar waarheid opgemaakte 
overzicht waarop al zijn aan de Bank in f.e.o. overgedragen 
roerende goederen, inclusief voorraden en/of inventarissen, 
alsmede roerende goederen waarvan hij op korte termijn middels 
levering eigenaar wordt op grond van een reeds afgesloten 
overeenkomst met een toekomstige leveringsdatum, zijn vermeld. 

De F.E.O.-staat dient door klant te zijn gedateerd en ondertekend.
i. Hoofdsom: het bedrag dat de klant op grond van de 

kredietovereenkomst van de Bank heeft geleend en waarover rente 
wordt berekend. 

j. Kern-Activa: machines, voorraden, gebouwen en dergelijke 
waarmee het bedrijf wordt uitgeoefend.

k. Klant: degene aan wie de Bank een krediet verstrekt of uit andere 
hoofde een schuld bij de Bank heeft.

l. Krediet: een som geld dat door de Bank in de vorm van een lening 
aan de klant of aan een door klant aan te geven begunstigde ter 
beschikking wordt gesteld of kan worden gesteld voor een bepaald 
voorgeschreven doel. Hieronder vallen ook de zogenaamde non-
cash kredieten waaronder doch niet beperkt tot documentaire 
kredieten en bankgaranties.

m. Kredietlimiet: het maximale bedrag dat in geval van 
kredietovereenkomst mag worden opgenomen. 

n. Looptijd: de periode waarbinnen de klant het volledig krediet 
vermeerderd met renten en kosten aan de Bank dient terug te 
betalen. 

o. Provisies: de vergoeding voor de werkzaamheden die de Bank in 
het kader van de kredietverlening verricht. 

p. Revisie: Het periodiek evalueren van het krediet door de Bank op 
basis waarvan de Bank gerechtigd is nadere afspraken met de klant 
te maken. 

q. Schuld: het totaal aan som geld dat de klant blijkens de boeken 
van de Bank aan haar verschuldigd is, hetzij uit hoofde van één 
of meer kredietovereenkomst(en), hetzij uit hoofde van andere 
verbintenissen alsmede de daaruit voortvloeiende of in verband 
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daarmee gemaakte kosten. 
r. Zekerheden: goederen en rechten die als garantie voor de 

terugbetaling van huidige en toekomstige schulden van de klant 
ten behoeve van de Bank tot zekerheid worden verstrekt.

2. Algemeen 
Deze Algemene Kredietvoorwaarden zijn van toepassing op alle 
kredieten en kredietvormen, hoe ook genaamd, die de Bank aan haar 
klanten verstrekt en zijn voor beide partijen bindend. In alle  door de 
Bank af te sluiten kredietovereenkomsten, wordt verwezen naar deze 
Algemene Kredietvoorwaarden. Indien van een bepaling van deze 
Algemene Kredietvoorwaarden wordt afgeweken, dan wordt daarvan 
uitdrukkelijk in de kredietovereenkomst melding gemaakt.

3. Bestemming 
De aan de klant verstrekte geldlening dient uitsluitend te worden 
gebruikt voor het doel waarvoor het is aangevraagd. Wijziging hiervan 
zonder schriftelijke goedkeuring van de Bank is verboden.

4. Debetrente
De Bank brengt voor elk krediet debetrente op dag basis in rekening, 
ingaande de dag van terbeschikkingstelling. De bank behoudt zich het 
recht voor om de debetrente te herzien indien de algemeen geldende 
rentestand daartoe aanleiding geeft. 

5. Achterstandsrente 
Bij overschrijding van termijnen na de vervaldag, zal debiteur 
achterstandsrente over het achterstandsbedrag op maandbasis 

verschuldigd zijn aan de bank tot aan de dag der algehele voldoening 
van de achterstand.

6. Overschrijdingsrente
Indien een kredietlimiet bij een rekening-courant verhouding door 
de klant wordt overschreden, zal de Bank een overschrijdingsrente in 
rekening brengen over het overschreden bedrag tot het moment van de 
algehele aanzuivering daarvan. 

7. Aflossing 
1. Gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst stort de klant 

het afl ossingsbedrag op een betaalrekening bij de Bank. Deze 
rekening wordt door de klant of door de Bank aangewezen als 
bestemmingsrekening voor het krediet. Betaling van de afl ossing 
kan plaatsvinden doordat de klant een bedrag overboekt of doordat 
de Bank het afl ossingsbedrag afboekt van de bestemmingsrekening. 
De klant dient te zorgen voor voldoende bestedingsruimte op de 
bestemmingsrekening. De Bank kan altijd een andere rekening 
aanwijzen als bestemmingsrekening. Hiervan wordt de klant 
schriftelijk in kennis gesteld.

2. Bij de afl ossing gaat het om betaling van afl ossingen, debetrente, 
provisies en kosten. Deze worden in beginsel afgeschreven van 
de bestemmingsrekening. De klant betaalt altijd het volledige 
afl ossingsbedrag. De klant mag geen bedragen die hij van de 
Bank tegoed heeft verrekenen of om welke reden dan ook in 
mindering brengen. De Bank kan de frequentie voor betaling van 
de debetrente, provisies en kosten wijzigen. Van deze wijziging 
wordt de klant schriftelijk in kennis gesteld.
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3. Een afl ossing middels een bullet payment houdt in een éénmalige 
algehele afl ossing van de hoofdsom vermeerderd met rente en 
kosten.

4. Een afl ossing middels balloon payment houdt in dat de klant 
steeds in de laatste afl ossingstermijn de saldoschuld in haar 
geheel ineens dient af te lossen. De Bank kan afhankelijk van een 
positieve beoordeling van het klant- of debiteurengedrag inzake 
zijn contractuele verplichtingen en afhankelijk van de beschikbare 
funding van de Bank de saldoschuld herfi nancieren. 

5. Bij het vervroegd afl ossen van het krediet wordt een boeterente van 
10% over de saldoschuld in rekening gebracht en wordt de reeds in 
rekening gebrachte debetrente en kosten niet gerestitueerd.

8. Kredietverlening in vreemde valuta
De klant is verplicht kredieten in vreemde valuta verleend, in dezelfde 
valuta terug te betalen. De Bank is niet verplicht om ter afl ossing c.q. 
afstorting (afwikkelen) van het krediet vreemde valuta aan de klant te 
verkopen. De klant is te allen tijde verplicht om op verzoek van de Bank 
aan te tonen dat hij valuta-inkomsten heeft. Indien blijkt dat de klant 
geen vreemde valuta-inkomsten meer heeft, behoudt de Bank zich het 
recht voor om in dat geval het krediet om te zetten in een krediet in 
Surinaams courant. 

9. Zekerheden 
1. De aan de Bank verstrekte zekerheden - roerende en onroerende 

goederen en rechten - dienen voor alle tegenwoordige en 
toekomstige schulden en verplichtingen van de klant. 

2. De Bank kan in ondermeer in de navolgende gevallen additionele 

zekerheden vragen:  
• bij een uitbreiding, verhoging of verandering in de 

kredietfaciliteit;
• in geval van wanprestatie van de klant;
• in geval van verslechtering van de kredietkwaliteit of de 

resultaten van het bedrijf;
• als de Bank de kredietkwaliteit of de bedrijfsresultaten niet kan 

beoordelen door het ontbreken van informatie; 
• bij waardevermindering van bestaande zekerheden.

3. Indien de klant een roerend goed tot zekerheid in eigendom aan 
de Bank heeft overgedragen, is hij verplicht om bij eerste sommatie 
van de Bank, dat roerend goed binnen 24 uren in te leveren. 
Indien de klant verzuimt om aan de sommatie gevolg te geven, 
zal de Bank gerechtigd zijn - waarvoor de klant zich reeds nu voor 
alsdan akkoord verklaart – om zonder rechterlijke tussenkomst het 
goed in te nemen of te doen innemen door een gemachtigde of een 
deurwaarder en verder te handelen als haar geraden voorkomt. 

4. Het is de klant ten strengste verboden om reeds bezwaarde roerende 
goederen c.q. vorderingen die door hem reeds aan derden tot 
zekerheid zijn verstrekt, ongeacht in welke vorm en onder welke 
benaming dan ook, aan de Bank tot zekerheid te stellen. Het is de 
klant eveneens ten strengste verboden om roerende goederen c.q. 
vorderingen die aan de Bank tot zekerheid zijn gesteld eveneens 
aan derden tot zekerheid te verstrekken.  

5. Van alle roerende goederen c.q. vorderingen die de klant aan de 
Bank tot zekerheid heeft gesteld, verschaft de klant aan de Bank – 
conform de overeenkomst - een staat respectievelijk een overzicht 
of lijst, hierna te noemen “F.E.O.-staat” respectievelijk “cessielijst”. 
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Deze documenten dienen naar waarheid te zijn opgemaakt en 
voorzien te zijn van de datum van opmaak en handtekening. 

6. Verlies, tenietgaan of waardevermindering van de aan de Bank in 
fi duciaire zekerheid gegeven goederen zijn geheel voor rekening 
van de klant. De klant is verplicht de goederen als een goede 
huisvader te beheren en te onderhouden.

7. De klant verleent aan de Bank onherroepelijke volmacht om ter 
uitoefening van controle te allen tijde de plaatsen en lokaliteiten 
waar de in zekerheid gegeven goederen zich bevinden te bezoeken 
of door anderen te doen bezoeken, teneinde de aanwezigheid 
en de staat van onderhoud vast te stellen. De klant verbindt zich 
hierbij jegens de Bank om daartoe alle noodzakelijke medewerking 
te verlenen.

8. Alle akten betrekking hebbende op de zekerheden maken een 
integraal deel uit van de kredietovereenkomst(en) die de klant met 
de Bank heeft gesloten. 

10. Belastingen en overige kosten
1. Alle belastingen, heffi ngen en dergelijke – onder welke naam 

dan ook en door wie ook geheven – die betrekking hebben op de 
relatie tussen de klant en de Bank, komen voor rekening van de 
klant en dient tijdig aan die belastingverplichtingen te voldoen. 
Wanneer de Bank zulks vereist, is de klant verplicht om de 
betalingsbewijzen daarvan te overleggen. De Bank kan bij verzuim 
van de klant die belastingen voor rekening en risico van de klant 
zelf voldoen en het door haar betaalde met de klant verrekenen op 
een door haar te bepalen wijze. Een kopie van het betalingsbewijs 
wordt op verzoek van de klant aan hem ter beschikking gesteld.

2. Alle boeten, opslagen en kosten die een verlate betaling van 
de belastingen tot gevolg mocht hebben en welke door de 
Bank worden betaald aan de bevoegde autoriteit, komen voor 
rekening van de klant en zijn verrekenbaar. De Bank sluit iedere 
aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het 
door de klant gepleegde verzuim inzake de belastingverplichtingen. 

11. Assuranties
A. Schadeverzekering

1. Voorzover van toepassing, is de klant verplicht om via het 
agentschap van de Bank, alle gebouwen en opstallen die 
aan de Bank tot zekerheid worden gesteld, alsmede de 
roerende goederen die zich daarin bevinden, op eigen 
kosten bij een solide verzekeringsmaatschappij tegen 
(brand)schade te verzekeren.  

2. Gedurende de looptijd van het krediet dient de klant de 
in lid 1 genoemde goederen zonder onderbreking steeds 
verzekerd te houden voor een door de Bank vast te stellen 
bedrag.

3. De klant is verplicht de Bank als eerste begunstigde aan te 
wijzen, hetgeen dient te blijken uit de verzekeringspolis. 
Tenzij anders overeengekomen, dient de klant steeds de 
verzekeringspolis of een afschrift daarvan aan de Bank te 
verstrekken.

4. Indien de klant de schadeverzekering niet of niet tijdig 
afsluit, is de Bank gerechtigd om de verzekering voor en 
namens hem af te sluiten en bij de verschijndag van elk 
assurantiejaar te vernieuwen. De kosten hiervan komen 
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volledig voor rekening van de klant en zijn verrekenbaar.  
5. Alle uit verzekeringsovereenkomsten voortvloeiende 

uitkeringen vinden plaats aan de Bank. De klant 
verleent hierbij onherroepelijke volmacht aan de Bank 
om dit beding te allen tijde aan de verzekeraar(s) te doen 
betekenen, de verzekeringsuitkeringen in ontvangst 
te nemen en daarvoor kwijting te verlenen. De Bank 
brengt de ontvangen uitkeringen in mindering op de 
saldoschuld van de klant, inclusief renten en kosten. 

B. Risicoverzekering
1. Voorzover van toepassing is de klant verplicht 

om gedurende de looptijd van het krediet 
een overlijdensrisicoverzekering (ORV) via het 
agentschap van de Bank af te sluiten bij  een solide 
verzekeringsmaatschappij. De verzekerde som wordt 
door de Bank vastgesteld.

2. In geval de klant een rechtspersoon is, wordt de 
overlijdensrisicoverzekering afgesloten door een door de 
Bank aan te wijzen persoon. 

3. Gedurende de looptijd van het krediet dient de klant 
de overlijdensrisicoverzekering zonder onderbreking te 
continueren. 

4. De klant is verplicht de Bank als eerste begunstigde aan te 
wijzen, hetgeen dient te blijken uit de verzekeringspolis. 
Tenzij anders overeengekomen, dient de klant steeds de 
verzekeringspolis of een afschrift daarvan aan de Bank 
te verstrekken. 

5. Indien het verzoek tot het afsluiten van de 

overlijdensrisicoverzekering door of vanwege de 
verzekeringsmaatschappij wordt afgewezen, ongeacht 
de reden, dient de klant de Bank desgevraagd extra 
zekerheden te verschaffen. Het niet (kunnen) afsluiten 
van de overlijdensrisicoverzekering of het niet langer 
bestaan daarvan, om welke reden dan ook, zal jegens 
de Bank geen enkel rechtsgrond voor verwijt of enige 
aansprakelijkheid opleveren.

6. In geval van overlijden van de klant zullen de 
assurantiepenningen worden aangewend voor gehele of 
gedeeltelijke afl ossing van de schuld inclusief renten en 
kosten. 

C. Motorrijtuigen- en motorvoertuigenverzekering
1. Voorzover van toepassing, is de klant verplicht om alle 

aan de bank in f.e.o overgedragen motorrijtuigen en 
motorvoertuigen, alsmede overige roerende zaken 
waarvoor een Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 
verzekering, afgekort WAM-verzekering, vereist is, vanaf 
het moment van de kredietverstrekking te verzekeren en 
gedurende de looptijd van het krediet ononderbroken 
verzekerd te houden.

2. Indien de Bank zulks vereist, is de klant verplicht om 
naast de WAM-verzekering ook andere verzekeringen af 
te sluiten. 

3. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, dient de 
klant deze verzekeringen af te sluiten via het agentschap 
van de Bank. 

4. De klant is verplicht aan de Bank ter beschikking te stellen:
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a. de polissen van de verzekering(en); en
b. de kwitantie der betaalde premie(s) op de 

verschijndag van het verzekeringsjaar.
5. Voorzover de verzekering via het agentschap van de Bank 

wordt afgesloten, dient de klant de verzekeringspremies 
conform overeenkomst bij de Bank te storten. Voorzover 
de verzekering niet via het agentschap van de Bank 
is afgesloten, dient de klant de verzekeringspremies 
rechtstreeks te betalen aan de verzekeringsmaatschappij 
en daarvan een kwitantie aan de Bank te overleggen. 
Indien de klant verzuimt om aan de voornoemde 
verplichtingen (tijdig) te voldoen, zal de Bank de 
verzekeringspremies bij wijze van voorschot betalen en 
de schuld van de klant verhogen met de voorgeschoten 
bedragen.

6. De verzekeringspremie wordt door de klant betaald in de 
valuta waarin de verzekering is afgesloten. 

12. Terbeschikkingstelling
De klant kan pas over het krediet of de limiet beschikken wanneer 
naar genoegen van de Bank alle in de kredietovereenkomst vermelde 
zekerheden, verklaringen, documenten en inlichtingen aan de Bank 
zijn verstrekt. Voorzover van toepassing, vindt de terbeschikkingstelling 
gefaseerd of in tranches plaats.

13. Conversie 
De Bank behoudt zich het recht voor om het aan de klant verstrekte 
krediet van valutasoort te wijzigen. Van de omzetting wordt de klant 

schriftelijk in kennis gesteld. De omzetting, zoals bedoeld in lid 1, kan 
ondermeer plaatsvinden vanwege:
a. maatregelen van overheidswege; 
b. maatregelen genomen door de Centrale Bank van Suriname; 
c. een overmachtssituatie aan de zijde van de Bank, bijvoorbeeld 

doordat funding in vreemde valuta van het krediet geheel of 
gedeeltelijk komt weg te vallen;

d. het wegvallen van vreemde valuta inkomsten van de klant welk als 
basis heeft gediend voor het besluit tot verstrekking van dat krediet.

14. Taxatie en hertaxatie 
Voorzover van toepassing, zal de klant jaarlijks op eigen kosten taxaties 
laten uitvoeren van de roerende- en/of onroerende goederen die aan 
de Bank tot zekerheid worden gesteld. Bij het nalaten daarvan behoudt 
de Bank zich het recht voor om die taxaties op kosten van de klant te 
doen uitvoeren. Op verzoek van de Bank is de klant verplicht op eigen 
kosten op een door de Bank te bepalen tijdstip of tussen partijen overeen 
te komen tijdstippen, hertaxaties te laten uitvoeren door een Finabank 
erkende taxateur, tenzij anders overeengekomen. 

15. Jaarrekening en/of financiële cijfers 
De klant is verplicht de jaarrekeningen van het voorgaande jaar van 
zijn bedrijf jaarlijks op het met de Bank overeengekomen tijdstip aan 
haar ter beschikking te stellen, opgemaakt door een Finabank erkende 
accountant of administratiekantoor. 

16. Kosten
Alle kosten die de Bank moet maken in het kader van de uitvoering 
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van de kredietovereenkomst, komen ten laste van de klant. In geval 
van incasso van de vordering langs een gerechtelijke weg zijn alle 
daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant. De kosten 
worden begroot op 15% van het te incasseren bedrag. Indien de kosten 
achteraf hoger blijken te zijn, komen de meerdere kosten eveneens voor 
rekening van de klant.

17. Aansprakelijkheid
De debiteur kan bestaan uit één of meer natuurlijke personen, 
rechtspersonen, een samenwerkingsverband of een combinatie 
daarvan. Indien de debiteur uit meerdere natuurlijke en/of 
rechtspersonen bestaat of uit een combinatie daarvan, zal in dat geval 
ieder van de natuurlijke personen en de rechtspersonen tegenover de 
Bank zowel gezamenlijk als elk afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn 
voor de volledige schuld.

18. Uitwisselen van informatie met derden
De Bank is gerechtigd om ter uitvoering van wettelijke verplichtingen of 
verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst alle informatie van 
de klant aan derden te verstrekken. 

19. Revisie
In geval van revisie van een krediet is de klant verplicht alle door de 
Bank gevraagde informatie te verstrekken. 

20. Toestemmingsplicht of mededelingsplicht
1. De klant heeft voorafgaande toestemming van de Bank nodig 

voor het verkopen, schenken, bezwaren en/of overdragen van 

aandelen onder welke titel dan ook.
2. Indien de klant een rechtspersoon is, heeft zij voorgaande 

toestemming van de Bank nodig voor:
a. het wijzigen van directieleden en/of leden van de Raad van 

Commissarissen;
b. het verkopen, schenken en/of overdragen van de gehele of 

delen van de onderneming onder welke titel dan ook;
c. het verkopen, overdragen, schenken of verhuren van door de 

Bank gefinancierde kernactiva;
d. het wijzigen van het business model en de organisatiestructuur 

van de onderneming, alsmede de sector van operatie en 
producten.

21. Opzegging, ontbinding en algehele opeisbaarheid 
1. De Bank behoudt zich het recht voor om de met de klant gesloten 

kredietovereenkomst op te zeggen of met onmiddellijke ingang 
te beëindigen c.q. ontbinden zonder dat enige voorafgaande 
ingebrekestelling, opzegging of andere formaliteit vereist zal zijn 
en de schuld in zijn geheel op te eisen in ondermeer de hieronder 
vermelde gevallen: 
a. Ingeval de klant zich schuldig maakt aan wanprestatie en/of 

onrechtmatige daad;
b. Indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat naar het 

oordeel van de Bank daardoor de afl ossing van het krediet in 
gevaar komt of kan komen; 

c. Indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard (de 
aanvraag daaronder mede begrepen);

d. Indien surseance van betaling van de klant wordt 



- 10 -

aangevraagd;
e. Indien de klant onder curatele wordt gesteld;
f. Indien op het vermogen van de klant executoriaal beslag 

wordt gelegd;
g. Indien het vermogen van de klant geheel of gedeeltelijk onder 

bewind of beheer wordt gesteld;
h. Indien de klant vóór of bij het aangaan van de 

kredietovereenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave 
heeft gedaan of enige aan hem bekende omstandigheid heeft 
verzwegen voor zover de onjuistheid, de onvolledigheid of de 
verzwijging van dien aard is, dat de Bank het krediet niet zou 
hebben verstrekt, althans niet onder dezelfde voorwaarden, 
indien zij van de ware stand van zaken had kennis gedragen;

i. Indien de gestelde zekerheden in gevaar komen of dreigen te 
komen; 

j. Indien de klant komt te overlijden; 
k. Indien de klant als rechtspersoon wordt ontbonden of ophoudt 

te bestaan;
l. In geval de klant zijn feitelijke woonplaats in het buitenland 

heeft;
m. Indien er tegen de klant of tegen haar keypersons opsporing 

door het Openbaar Ministerie is gelast en/of vervolging is 
ingesteld;

n. Indien de klant of haar keyperson verdacht of veroordeeld 
wordt of in opspraak raakt wegens witwassen of terrorisme 
fi nanciering of een daaraan onderliggend delict. 

2. De beëindiging c.q. ontbinding en de algehele opeisbaarstelling 
van de schuld, als vermeldt in lid 1, geschiedt zonder rechterlijke 

tussenkomst. Van de beëindiging wordt de klant schriftelijk 
aangetekend in kennis gesteld. De Bank is niet verplicht om reeds 
betaalde debetrente en kosten te restitueren. Indien de saldoschuld 
niet onmiddellijk wordt betaald, zal bij wijze van schadevergoeding 
de saldoschuld worden verhoogd met debetrente en overige renten 
en kosten tot aan de dag der algehele betaling. 

22. Uitwinnen van zekerheid
Bij ontbinding van de overeenkomst is de Bank gerechtigd om tot 
uitwinning c.q. executie van de zekerheden die ten behoeve van 
het krediet zijn gesteld, over te gaan. De Bank brengt de opbrengsten 
daarvan in mindering op de saldoschuld. Na algehele verrekening van 
de schuld, keert de Bank het netto provenu (het saldobedrag welke haar 
vordering te boven gaat) uit aan de klant of diens rechtsopvolger(s).

23. Compliancebeding
De klant is verplicht om gedurende het bestaan van de klant- c.q. 
kredietrelatie zich te allen tijde te onderwerpen aan alle geldende 
procedures en wet- en regelgeving ter voorkoming van witwassen, 
fi nanciering van terrorisme, corruptie, belastingcriminaliteit, omkoping 
en alle daaraan onderliggende delicten. De klant is tevens verplicht 
om aan de Bank te allen tijde actief zijn medewerking te verlenen in 
het kader van door de Bank in te stellen onderzoeken, toetsingen en 
evaluaties met betrekking tot de genoemde handelingen, hetgeen 
ondermeer inhoudt het verstrekken van alle door de Bank gevraagde 
informatie, alsmede het verklaren en/of onderbouwen daarvan. In geval 
van weigering kan de Bank de relatie beëindigen. 
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24. Wijziging
De Bank kan deze Algemene Kredietvoorwaarden tussentijds wijzigen. 
De laatste versie is steeds van toepassing. De gewijzigde versie is geldig 
vanaf haar ingangsdatum zoals gepubliceerd door de Bank. Van de 
wijziging wordt de klant schriftelijk in kennis gesteld. De klant kan een 
exemplaar van de gewijzigde versie te allen tijde bij de Bank opvragen 
of bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De klant mag zich te allen 
tijde tot de Bank wenden om toelichting daarover te vragen. Indien de 
klant zich niet kan verenigen met de gewijzigde versie, heeft hij het 
recht om de kredietrelatie binnen twee maanden na kennisgeving 
van de wijziging te beëindigen. In dat geval dient de openstaande 
schuld ineens en algeheel te worden betaald. Voor deze vroegtijdige 
beëindiging zal de Bank de klant geen kosten in rekening brengen. 

versie: 01062020
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