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1.   Leeswijzer

De BB vormen een aanvulling op de ABF en zijn daarmee 
onlosmakelijk verbonden.

Belangrijke begrippen in de BB zijn aangeduid met een 
hoofdletter. Deze worden omschreven in de Begrippen-
lijst.

2.     Bijzondere bepalingen voor voorraad-
financiering

Wij verstrekken aan u voorraadfinanciering. Voor deze 
vorm van financiering geldt een aantal bijzondere voor-
waarden. Wilt u weten hoe uw voorraadfinanciering 
werkt in de dagelijkse praktijk? Raadpleeg dan de 
Operationele Handleiding.

2.1    Hoe berekenen wij uw beschikbare voorraad- 
financiering?

De beschikbare Financiering noemen wij de Beschikbaar-
heid. Die berekenen wij volgt. 

Wij nemen het bedrag dat u aan Voorraad heeft ingediend 
bij ons als uitgangspunt. Daarvan trekken wij af alle 
Voorraad die niet kwalificeert als Aanvaarde Voorraad. 
De uitkomst vermenigvuldigen wij met het Financierings-
percentage. Wij trekken daarvan af de Reserveringen, 
rente en kosten. De hoogte van uw beschikbare voor-
raadfinanciering kunt u raadplegen in Client Portal.

Uw voorraadfinanciering kan nooit hoger zijn dan de 
maximale voorraadfinanciering die in uw Financierings-
overeenkomst staat.

Wij berekenen uw voorraadfinanciering periodiek. 
Over de frequentie maken wij afspraken met u. 

2.2     Wat gebeurt er als (een deel van) de Aanvaarde 
Voorraad later geen Aanvaarde Voorraad blijkt te 
zijn?

Hebben wij Financiering aan u verstrekt op Voorraad die 
later geen Aanvaarde Voorraad blijkt te zijn? Dan is de 
Financiering op deze Voorraad zonder ingebrekestelling 
onmiddellijk opeisbaar en moet u deze onmiddellijk aan 
ons terugbetalen.

2.3   Kunt u alleen voorraadfinanciering ontvangen?
Wij verstrekken voorraadfinanciering altijd in combinatie 
met debiteurenfinanciering.

2.4   In welke valuta verstrekken wij voorraadfinanciering?
Wij verstrekken voorraadfinanciering in de valuta waarin u 
uw voorraad administreert.

3.  Informatie

In dit hoofdstuk staat welke informatie u moet aanleveren 
in verband met uw voorraadfinanciering.

3.1   Op welke manier levert u uw voorraadadministratie aan?
U levert uw voorraadadministratie aan via het Finventory 
platform, tenzij wij aangeven dat dit op een andere manier moet. 

3.2     Welke informatie geeft u aan ons als het Finventory 
platform niet wordt gebruikt?

Als het Finventory platform niet wordt gebruikt geeft u ten 
minste de volgende informatie aan ons:
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Wat Wanneer

voorraadlijst(en) met de
volgende gegevens (indien
van toepassing):
�   aantal
�   artikelnummer
�   boekwaarde
�   geblokkeerde voorraad
�   leverancier
�   magazijnlocatie
�   omschrijving artikel
�   omschrijving artikelgroep
�    ouderdom (via inslag-, 
       productie- of THT-datum)
�   prijs per stuk/gewicht/
       verpakking

voor de start van de voorraad-
financiering en daarna maandelijks:
�   per afgesloten periode en
�   met peildatum einde maand

saldibalans per datum
voorraadlijst

voor de start van de voorraad-
financiering en daarna maandelijks:
�   per afgesloten periode en
�   met peildatum einde maand

crediteurenadministratie,
waaruit in ieder geval duidelijk
de volgende type crediteuren
blijken:
�   intercompany
�   handel
�   transport
�   huur

en, indien van toepassing:
�   grondstofleveranciers
�   halffabricaatleveranciers
�   gereed product leveranciers

voor de start van de voorraad-
financiering en daarna maandelijks:
�   per afgesloten periode en
�   met peildatum einde maand
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Wij kunnen besluiten dat u bepaalde informatie vaker aan
moet leveren wanneer wij dat nodig vinden. Ook mogen 
wij u altijd vragen aanvullende informatie aan ons te geven, 
ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van het Finventory 
platform. U moet dan hieraan meewerken. 

4.  Pandrecht op Voorraad

In dit hoofdstuk staan de afspraken die gelden voor het 
pandrecht op Voorraad en indien van toepassing het 
pandrecht op Orders en/of Waardepapieren.

4.1  Verklaring
U verpandt in uw Financieringsovereenkomst al uw 
Voorraad aan ons, ongeacht of wij deze financieren of niet. 
U verklaart daarom aan ons:

 ▶ dat u bevoegd bent om het pandrecht op Voorraad aan 
ons te geven;

 ▶ dat het pandrecht op Voorraad eerste in rang is en in 
de toekomst zal blijven;

 ▶ dat er geen ander beperkt recht (bijvoorbeeld een 
ander pandrecht of een recht van vruchtgebruik) op de 
Voorraad rust of zal rusten;

 ▶ dat er geen conservatoir of executoriaal beslag op de 
Voorraad rust of zal rusten.

Het kan ook voorkomen dat u in uw Financieringsovereen-
komst uw Orders en/of rechten op grond van Waarde-
papieren aan ons verpandt. U verklaart in dat geval ook 
aan ons:

 ▶ dat u bevoegd bent om het pandrecht op Orders en/of 
rechten op grond van Waardepapieren aan ons te geven;

 ▶ dat het pandrecht op Orders en/of rechten op grond 
van Waardepapieren eerste in rang is en in de toekomst 
zal blijven;

 ▶ dat er geen ander beperkt recht (bijvoorbeeld een 
ander pandrecht of een recht van vruchtgebruik) op de 
Orders en/of rechten op grond van Waardepapieren 
rust of zal rusten;

 ▶ dat er geen conservatoir of executoriaal beslag op de 
Orders en/of Waardepapieren rust of zal rusten.

4.2    Hoe gaan wij om met merken die verwerkt zijn in uw 
Voorraad?

Is er nu of in de toekomst in uw Voorraad een merk 
verwerkt? En bent of wordt u houder van dit merk? Dan 
verleent u ons hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk 
toestemming om dit merk te gebruiken bij de uitwinning 
van ons pandrecht op uw Voorraad. Dat betekent dat u 
zich niet zult verzetten wanneer wij uw Voorraad waarin 
het merk is verwerkt in het economisch verkeer brengen. 
U moet daarnaast uw huidige en toekomstige merken 
verpanden aan ons. Wij regelen dit met u in een aparte akte.

Is een derde nu of in de toekomst houder van een merk 
dat is verwerkt in uw Voorraad? Dan is deze derde 
verplicht om ons toestemming te geven om dit merk te 
gebruiken bij de uitwinning van ons pandrecht op uw 
Voorraad. U moet ervoor zorgen dat deze derde daaraan 
meewerkt. Wij kunnen deze derde ook verplichten zijn 
merken aan ons te verpanden. Wij regelen dit in een 
aparte akte.

4.3   Mag u zelf over uw Voorraad beschikken?
Het uitgangspunt is dat u zelf over de Voorraad mag 
beschikken. U mag uw Voorraad verkopen of op een 
andere manier vervreemden als dit gebeurt:

 ▶ in de normale uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten;
 ▶ tegen betaling op de inzakerekening van een markt-

conforme koopsom;
 ▶ zonder verrekening;
 ▶ onder marktconforme voorwaarden;
 ▶ in overeenstemming met de aard en de bestemming 

van de Voorraad.
In de Financieringsdocumentatie kunnen andere of 
aanvullende afspraken staan.

U mag de Voorraad niet aan andere partijen in bruikleen 
geven. U mag ook niets doen of nalaten dat ten koste gaat 
van de waarde van ons pandrecht op uw Voorraad.

4.4    Wanneer moet u de feitelijke macht over uw 
Voorraad aan ons geven?

U moet de feitelijke macht over de Voorraad aan ons geven 
wanneer wij dat nodig vinden. Dat kan bijvoorbeeld het 
geval zijn wanneer uw Schuld opeisbaar is geworden. 
Wij informeren u hierover.

4.5   Moet u ons toegang verlenen tot uw Voorraad?
U geeft ons toegang tot alle locaties waar uw Voorraad 
is opgeslagen wanneer wij dat nodig vinden. Daarmee 
bedoelen wij ook dat wij toegang krijgen tot elk computer-
systeem waarmee u of een derde de Voorraad beheert. 
U geeft hiervoor nu alvast uw akkoord en verklaart dat u 
hieraan zult meewerken.
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saldi op de tussenrekeningen,
bijvoorbeeld nog te ontvangen
inkoopfacturen en nog te
ontvangen zaken

voor de start van de voorraad-
financiering en daarna maandelijks:
�   per afgesloten periode en
�   met peildatum einde maand

indien van toepassing, een
overzicht van alle
geregistreerde woord- en
beeldmerken

voor de start van de voorraad-
financieringen daarna jaarlijks per
einde jaar
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4.6    Wat moet u doen als er beslag wordt gelegd op uw 
Voorraad?

Wordt er door één van uw schuldeisers conservatoir of 
executoriaal beslag gelegd op uw Voorraad? Dan moet u 
ons daar onmiddellijk over informeren. Stuur het ‘exploot 
van (over)betekening’ dat u van de deurwaarder heeft 
ontvangen zo snel mogelijk per e-mailbericht of per post 
aan ons.

4.7    Wat zijn de gevolgen voor uw Financiering als er 
beslag wordt gelegd op uw Voorraad?

Wanneer er beslag wordt gelegd op uw Voorraad heeft dat 
een aantal gevolgen voor uw Financiering:

 ▶ wij informeren de beslaglegger (eventueel via zijn 
deurwaarder of advocaat) over ons pandrecht op 
Voorraad. Wij sturen de beslaglegger kopieën van de 
relevante artikelen in de Financieringsdocumentatie 
toe om ons pandrecht op Voorraad aan te tonen;

 ▶ uw Financiering wordt bij ons zonder ingebrekestelling 
onmiddellijk opeisbaar tot maximaal het bedrag van de 
beslagen Voorraad. U moet dit bedrag dan onmiddellijk 
aan ons terugbetalen.

4.8    Mogen wij uw Voorraad verkopen aan een andere 
partij?

Als u in verzuim bent mogen wij onze Zekerheden 
uitwinnen (zie artikel 7.1 van de ABF). Wij mogen in dat 
geval uw Voorraad of een deel daarvan verkopen aan een 
andere partij. Wij hoeven u daarover niet te informeren 
zoals bedoeld in de artikelen 3:249 en 3:252 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

Wij mogen bepalen hoe wij uw Voorraad uitwinnen. Wij 
mogen ook bepalen of wij de Voorraad helemaal, gedeeltelijk 
of niet uitwinnen. U verklaart mee te werken aan de 
verkoop van uw Voorraad. U doet hierbij afstand van uw 
recht om de rechter op grond van artikel 3:251 van het 
Burgerlijk Wetboek te vragen om de Voorraad onderhands 
aan een derde partij te verkopen. 

Wij zijn tegenover u nooit aansprakelijk voor de manier 
waarop wij uw Voorraad hebben uitgewonnen.

5.  Finventory

In dit hoofdstuk staan de afspraken die gelden voor het 
Finventory platform.

Het Finventory platform is ontwikkeld door het bedrijf 
Finventory waarmee wij  samenwerken. Om het Finventory 
platform te kunnen gebruiken is software nodig. Via die 
software wordt uw voorraadadministratie elektronisch 

gekoppeld aan het Finventory platform. De koppeling 
geeft alleen leesrechten, wijzigingen in uw voorraad-
administratie moet u zelf verwerken in uw boekhoud-
pakket. De koppeling wordt gemaakt door Finventory. 
U zorgt ervoor dat:

 ▶ Finventory toegang heeft tot de relevante systemen; 
 ▶ Finventory alle medewerking krijgt die zij nodig heeft;
 ▶ de koppeling na installatie niet gewijzigd wordt zonder 

voorafgaande toestemming van Finventory.

U moet ervoor zorgen dat uw apparatuur geschikt is om 
op een zorgvuldige wijze gebruik te kunnen maken van 
het Finventory platform en de bijbehorende koppeling. 
Daarmee bedoelen wij bijvoorbeeld dat:

 ▶ u gebruik maakt van geschikte en veilige apparatuur, 
systemen en software;

 ▶ u gebruik maakt van up-to-date antivirus software en 
firewalls die beschermen tegen virussen, spyware, 
phishing en andere vormen van misbruik;

 ▶ u eventuele tussentijdse aanpassingen uitvoert die 
nodig zijn aan uw eigen administratie en systemen, 
bijvoorbeeld in verband met updates van het 
Finventory platform. U betaalt hier de kosten van.

U ontvangt van Finventory een user-id waarmee u toegang 
krijgt tot het Finventory platform. Uw user-id is strikt ver-
trouwelijk. U mag deze niet met andere personen delen.

Er gelden ook regels voor het gebruik van het Finventory 
platform. U kunt deze regels lezen in de bijlage Finventory 
Eindgebruikersvoorwaarden bij uw Financieringsovereen-
komst.
Op het Finventory platform is een kennisbank beschikbaar. 
U mag daarvan gebruik maken. U moet zich houden aan 
de bepalingen en richtlijnen van de kennisbank.

Wij zijn nooit aansprakelijk voor eventuele storingen op het 
Finventory platform. Samen met u proberen wij eventuele 
schade te beperken. Bijvoorbeeld doordat u de voorraad-
informatie op een andere voor ons acceptabele wijze bij 
ons aanlevert.

De toegang tot het Finventory platform eindigt wanneer:
 ▶ uw voorraadfinanciering is beëindigd;
 ▶ u zich niet houdt aan de voorwaarden in dit artikel of 

de Finventory Eindgebruikersvoorwaarden; en/of
 ▶ er een vermoeden bestaat van ongeoorloofd gebruik 

van het Finventory platform.
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6.   Mogen wij deze voorwaarden wijzigen 
tijdens de looptijd van uw Financierings-
overeenkomst?

Tijdens de looptijd van uw Financiering mogen wij deze 
BB en de bijlage Finventory Eindgebruikersvoorwaarden 
bij uw Financieringsovereenkomst wijzigen in overeen-
stemming met artikel 2.4 van de ABF. Maken wij gebruik 
van deze wijzigingsbevoegdheid (“de Wijziging”)? 
Dan geldt het volgende:

 ▶ Wij informeren u uiterlijk twee maanden vóór de 
ingangsdatum van de Wijziging (“de Wijzigings-
datum”) over de Wijziging en de Wijzigingsdatum;

 ▶ Reageert u niet uiterlijk één week voor de 
Wijzigingsdatum op de Wijziging? Dan gaat de 
Wijziging automatisch in op de Wijzigingsdatum;

 ▶ Gaat u niet akkoord met de Wijziging? Dan geldt het 
volgende:

 ▶ Wij moeten uiterlijk één week voor de Wijzigings-
datum een bericht van u hebben ontvangen dat u 
niet akkoord gaat met de Wijziging;

 ▶ U moet uiterlijk drie maanden na de Wijzigings-
datum uw schuld op grond van de voorraad-
financiering aan ons (terug)betalen. Wij mogen 
daarbij een opzegvergoeding optellen in 
overeenstemming met artikel 12.2 van de ABF, 
maar alleen ten aanzien van uw voorraad-
financiering. Uw debiteurenfinanciering blijft in 
stand; 

 ▶ In de periode tussen de Wijzigingsdatum en de 
vervroegde terugbetaling blijven de oude BB voor u 
gelden;

 ▶ De kosten voor herfinanciering bij een andere 
financier moet u betalen.

7.   Kunt u uw voorraadfinanciering 
beëindigen?

U kunt uw voorraadfinanciering beëindigen in overeen- 
stemming met artikel 12.2 en 12.3 van de ABF. Uw 
debiteurenfinanciering blijft in stand. Zegt u de voorraad- 
financiering op tegen een eerder moment dan waarop de 
looptijd van de Financieringsovereenkomst verstrijkt? 
Dan mogen wij een opzegvergoeding in overeenstemming 
met artikel 12.2 van de ABF in rekening brengen, maar 
alleen ten aanzien van uw voorraadfinanciering. Wilt u ook 
uw debiteurenfinanciering beëindigen? Dat kunt u doen in 
overeenstemming met artikel 12.2 en 12.3 van de ABF.
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