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1.  Leeswijzer

De Bijzondere Bepalingen vormen een aanvulling op de 
Algemene Bepalingen voor Financiering en zijn daarmee 
onlosmakelijk verbonden. 

Belangrijke begrippen in de Bijzondere Bepalingen zijn 
aangeduid met een hoofdletter. Deze worden omschreven 
in de Begrippenlijst.

2.   Hoe werkt debiteurenfinanciering met het 
product overname debiteurenvorderingen?

2.1  De werking van het product overname debiteuren-
vorderingen

U ontvangt van ons debiteurenfinanciering. Als onderdeel 
van de debiteurenfinanciering nemen wij het Insolventie-
risico op een debiteur van u over als de vordering op die 
debiteur aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit doen wij 
door de eigendom van de vordering van u over te nemen. 
Heeft u meerdere vorderingen op een debiteur? Dan 
nemen wij de eigendom van alle vorderingen op die 
debiteur over. Dit doen wij op het moment dat de oudste 
openstaande vordering op die debiteur meer dan 90 
dagen na vervaldatum van de factuur nog niet is betaald.

Wij betalen u direct een koopsom voor alle vorderingen 
op de debiteur. Bij het bepalen van de hoogte van de 
koopsom kennen wij alleen waarde toe aan de vorderingen 
waarvan wij het Insolventierisico overnemen. Hoe dit 
precies werkt, leggen wij hierna uit. 

2.2   Hoe verhouden de Bijzondere Bepalingen voor 
overname debiteurenvorderingen zich tot de andere 
voorwaarden?

Deze Bijzondere Bepalingen voor overname debiteuren-
vorderingen gelden in aanvulling op 
i.  uw Financieringsovereenkomst, 
ii.  de Begrippenlijst en 
iii.  de Algemene Bepalingen voor Financiering. 
De verhouding tussen deze Bijzondere Bepalingen en 
de andere documenten staat toegelicht in de Algemene 
Bepalingen voor Financiering.

3.   Voorwaarden voor overname debiteuren-
vorderingen

Wij nemen de vorderingen op een debiteur over wanneer 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

3.1  Hoe nemen wij de vorderingen over?
Wij nemen de vordering over door de vordering op de debiteur 
te kopen en namens u aan onszelf te leveren via cessie. 
In hoofdstuk 7 van deze Bijzondere Bepalingen staat 
uitgelegd op welke manier wij de vorderingen overnemen. 
Daarbij gelden steeds de voorwaarden uit uw Financierings- 
overeenkomst en deze Bijzondere Bepalingen. 

3.2   Van welke vorderingen nemen wij het Insolventierisico  
over?

Het Insolventierisico van een vordering gaat over op ons 
mits deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. De vordering kwalificeert als Aanvaarde Vordering;
b. De vordering valt binnen de Kredietlimiet;
c.  De debiteur is geen overheidsinstantie of een 

publiekrechtelijke rechtspersoon;
d.  Wij hebben een Kredietlimiet afgegeven vóórdat de 

vordering is ontstaan;
e.  Op het moment dat alle prestaties die ten grondslag 

liggen aan de vordering zijn voltooid:
 ▶ heeft u al die prestaties binnen 30 dagen 

gefactureerd; en
 ▶ is de Kredietlimiet niet ingetrokken.

f.  Als de vordering eerst door uw debiteur wordt 
betwist, heeft u schriftelijk bewijs geleverd dat voor 
ons acceptabel is en waaruit blijkt dat het dispuut is 
afgewikkeld of dat er een afdwingbare uitspraak van 
een rechter is waarin uw vordering is toegewezen;

g. U levert uw zaken onder een eigendomsvoorbehoud:
 ▶ Indien u zaken heeft geleverd aan een debiteur in 

Duitsland, hanteert u naar Duits recht een rechtsgeldig 
verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud met 
bewerkingsclausule (‘Verarbeitungsklausel’);

 ▶ Indien u zaken heeft geleverd aan een debiteur in 
Engeland, Guernsey, Ierland, Jersey, Man, Noord-
Ierland, Schotland of Wales, hanteert u naar het 
lokale recht een eigendomsvoorbehoud. In dit 
eigendomsvoorbehoud moet staan dat de titel van 
alle zaken die u ooit heeft geleverd aan de debiteur 
niet overgaat op de debiteur totdat volledige 
betaling voor alle zaken is ontvangen;
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h.  De vordering voldoet aan alle voorwaarden die in het 
Limietbericht staan;

i.  De reden dat uw debiteur niet betaalt, is niet gelegen 
in gewapende conflicten, oorlog of andere vormen 
van geweld, natuur- en/of nucleaire rampen, 
transfermoeilijkheden of deviezentekort of (andere) 
overheidsmaatregelen en overheidsvoorschriften of 
gebeurtenissen die daarop lijken.

3.3   Wanneer nemen wij de vorderingen van u over?
Wij nemen de vorderingen op een debiteur van u over op 
het moment dat één van deze twee situaties zich voordoet:
i.  de oudste vordering op de debiteur is niet binnen 90 

dagen na vervaldatum van de factuur door de debiteur 
betaald; of

ii.  aan de debiteur is (voorlopige) surseance van betaling 
verleend of het faillissement van de debiteur is 
uitgesproken.

In beide situaties geldt een opschortende voorwaarde. 
De opschortende voorwaarde is dat u ons bepaalde 
informatie heeft verstrekt binnen een termijn van 10 
dagen nadat een van de bovengenoemde situaties zich 
heeft voorgedaan. Welke informatie dat is, staat in artikel 
3.4 hierna. Verstrekt u ons de informatie niet tijdig? 
Dan gaan de vorderingen niet over op ons en vervalt de 
financiering op deze debiteur. 
 
3.4   Welke informatie moet u aan ons verstrekken voor de 

overdracht?
U moet ons de volgende informatie verstrekken:

 ▶ Het btw identificatienummer van de debiteur;
 ▶ Uw btw nummer;
 ▶ Een kopie van alle facturen die open staan op de 

debiteur, inclusief eventuele creditnota’s en facturen 
boven de Kredietlimiet;

 ▶ Een overzicht van:
 ▶ de openstaande factuurbedragen op de debiteur, 

met specificatie van het btw bedrag per factuur;
 ▶ eventuele ontvangen betalingen in de periode 

vanaf 12 maanden voorafgaand aan de 
factuurdatum van de oudste openstaande factuur;

 ▶ Indien u zelf creditmanagement voert, kopieën van uw 
aanmaningen en notities van ontvangen reacties;

 ▶ Bent u een uitzender, payroller of detacheerder? Stuurt u 
ons kopieën van afgetekende werkbriefjes of contracten;

 ▶ Wij kunnen u vragen om aanvullende informatie aan te 
leveren, bijvoorbeeld uitvoerbonnen, afleverbewijzen 
en vrachtbrieven. Levert u ook die informatie tijdig aan.

3.5   Welke vorderingen nemen wij over?
Wij nemen zowel de vorderingen op de debiteur over 
waarvan wij het Insolventierisico overnemen als de 
vorderingen op de debiteur waarvan wij het Insolventie-
risico niet overnemen. De koopsom die wij berekenen 
op basis van artikel 5 is de koopsom voor al deze 
vorderingen.

3.6   Welke vorderingen nemen wij niet over?
Wij nemen geen vorderingen over die ontstaan na de 
periode van 90 dagen als bedoeld in artikel 3.3i.   

3.7   Kunt u de overname van vorderingen door ons 
weigeren?

Wilt u niet dat wij uw vorderingen op de debiteur 
overnemen? Dan kunt u dat ons laten weten tot uiterlijk 
85 dagen na vervaldatum van de oudste factuur. Wij 
kunnen voorschrijven in welke vorm u dit moet doen.  
Het gevolg van een weigering is dat uw financiering op 
deze debiteur vervalt.

3.8   Mag u nog leveringen of diensten verrichten aan de 
debiteur?

U mag geen leveringen of diensten meer verrichten aan 
de debiteur zodra wij de vorderingen op de debiteur 
hebben overgenomen. Op die manier ontstaan er geen 
nieuwe vorderingen. Heeft u ervoor gekozen om de 
vorderingen niet aan ons over te dragen (zie artikel 3.7)? 
Dan staat het u vrij om zelf te bepalen of u nog leveringen 
of diensten verricht aan de debiteur. 

4.  Kredietlimieten

In dit hoofdstuk lichten wij verschillende aspecten 
van een Kredietlimiet toe, bijvoorbeeld hoe u een 
Kredietlimiet aanvraagt, wat de looptijd is en of u zelf 
een Kredietlimiet mag vaststellen.

4.1  Hoe vraagt u een Kredietlimiet aan?
U vraagt een Kredietlimiet aan via Client Portal. U zorgt 
ervoor dat de kredietlimietaanvraag door de juiste 
Kredietnemer wordt gedaan. Lever bij uw kredietlimiet-
aanvraag de volgende informatie aan:

 ▶ Valuta;
 ▶ Debiteurennummer waaronder de debiteur bekend 

is in uw administratie;
 ▶ Handelsregisternummer of, als het om een buiten-

landse debiteur gaat uit een land waarin geen handels- 
register bestaat, NAW-gegevens;

 ▶ Hoogte van de Kredietlimiet.
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4.2   Kunt u een Kredietlimiet aanvragen voor bestaande 
vorderingen?

In de Financieringsovereenkomst kunnen wij afspreken dat 
wij ook het Insolventierisico overnemen van vorderingen die 
op het moment van het verstrekken van de financiering al 
bestaan. Voor het aanvragen van een Kredietlimiet voor 
bestaande vorderingen, gelden de volgende voorwaarden:

 ▶ geen enkele vordering is ouder dan 30 dagen na 
vervaldatum; en

 ▶ u heeft ons geïnformeerd over deze vorderingen; en
 ▶ u krijgt de vordering niet geheel of gedeeltelijk op een 

andere manier vergoed.

4.3   In welke valuta kunt u een Kredietlimiet aanvragen?
U kunt een Kredietlimiet aanvragen in de valuta die wij 
voor uw Financiering met u hebben afgesproken.

4.4   Hoe informeren wij u over onze beslissing op uw 
aanvraag voor een Kredietlimiet?

Als u een Kredietlimiet heeft aangevraagd informeren wij 
u daarover via een Limietbericht. De inhoud van een 
Limietbericht is vertrouwelijk en mag u alleen extern 
delen met uw adviseurs. 

Ontvangt u informatie over een Kredietlimiet op een 
andere manier dan via een Limietbericht? 
U kunt aan die informatie geen rechten ontlenen. 

4.5   Wat is de looptijd van een Kredietlimiet?
De ingangsdatum van een Kredietlimiet is de datum 
van de dagtekening van het Limietbericht, tenzij wij 
een andere ingangsdatum met u hebben afgesproken. 
De Kredietlimiet wordt 12 maanden na de ingangsdatum 
telkens automatisch met 12 maanden verlengd, tenzij 
u de Kredietlimiet via Client Portal heeft geannuleerd of 
wij de Kredietlimiet hebben ingetrokken. Een annulering 
gaat direct in. U krijgt hier een bevestiging van via 
een Limietbericht. In artikel 4.9 van deze Bijzondere 
Bepalingen kunt u lezen wanneer wij een Kredietlimiet 
intrekken en wat de gevolgen daarvan zijn.

4.6   Mag u zelf een Kredietlimiet vaststellen 
(Zelfbeoordelingslimiet)?

Wij kunnen in uw Financieringsovereenkomst afspreken 
op welke debiteuren en tot welk maximumbedrag u zelf 
een Kredietlimiet mag vaststellen. Dit noemen wij een 
Zelfbeoordelingslimiet. U kunt een Zelfbeoordelingslimiet 
vaststellen op basis van een kredietinformatierapport of 
op basis van uw eigen betaalervaringen met de debiteur. 
In beide gevallen gelden de volgende basisregels:

 ▶ Wij hebben geen andere Kredietlimiet afgegeven. 
Onze Kredietlimiet kan ook 0,00 zijn;

 ▶ U meldt ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 
binnen 60 dagen na de vervaldag van de oudste 
factuur, dat u een Zelfbeoordelingslimiet voor de 
debiteur heeft vastgesteld;

 ▶ U heeft in de 12 maanden voor vaststelling van de 
Zelfbeoordelingslimiet geen verlies op de debiteur 
geleden;

 ▶ De Zelfbeoordelingslimiet komt te vervallen op het 
moment dat wij zelf een Kredietlimiet op de debiteur 
hebben afgegeven;

 ▶ U kunt pas 12 maanden na vaststelling van onze 0,00 
Kredietlimiet een nieuwe Zelfbeoordelingslimiet 
vaststellen.

4.7   Wat zijn de aanvullende voorwaarden als u een 
Zelfbeoordelingslimiet vaststelt op basis van een 
kredietinformatierapport?

Als u een Zelfbeoordelingslimiet vaststelt op basis van een 
kredietinformatierapport moet aan alle onderstaande aan-
vullende voorwaarden zijn voldaan. De Zelfbeoordelingslimiet:
a.  is gebaseerd op een advies in een kredietinformatie-

rapport van een onafhankelijke kredietbeoordelaar, 
bijvoorbeeld Graydon Nederland B.V., Dun & 
Bradstreet B.V. of een andere partij die door ons 
schriftelijk of elektronisch is goedgekeurd;

b.  is gebaseerd op een kredietinformatierapport, waarin 
geen nadelige informatie over de debiteur staat en de 
hoogte van de door u vastgestelde limiet ondersteunt;

c.  heeft een looptijd van 12 maanden te rekenen vanaf 
de datum van het kredietinformatierapport waarop de 
Zelfbeoordelingslimiet is gebaseerd.

4.8   Wat zijn de aanvullende voorwaarden als u een 
Zelfbeoordelingslimiet vaststelt op basis van uw 
betaalervaringen?

Als u een Zelfbeoordelingslimiet vaststelt op basis van 
uw betaalervaringen moet aan alle onderstaande 
aanvullende voorwaarden zijn voldaan: 
a.  de Zelfbeoordelingslimiet is maximaal het totale bedrag 

dat u binnen 60 dagen na vervaldatum van de factuur 
van de debiteur heeft ontvangen in de 12 maanden 
voor vaststelling van de Zelfbeoordelingslimiet;

b.  uw leveringen onder de Zelfbeoordelingslimiet mogen 
niet onder gunstigere voorwaarden plaatsvinden dan 
uw leveringen genoemd onder a. van dit artikel.

4.9   Mogen wij een Kredietlimiet verlagen of intrekken?
Wij mogen op elk moment een Kredietlimiet verlagen 
of intrekken als wij dat nodig vinden. Dit doen wij 
bijvoorbeeld als u een jaar lang geen vordering op een 
debiteur heeft gehad terwijl wij voor die debiteur wel een 
Kredietlimiet hebben afgegeven. 
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Wij informeren u over de verlaging of intrekking via een Limiet- 
bericht. De verlaagde of ingetrokken Kredietlimiet geldt voor 
vorderingen op uw debiteur die na ontvangst van het Limiet- 
bericht zijn ontstaan. Als wij de Kredietlimiet hebben inge-
trokken financieren wij die vorderingen tot maximaal de 
Standaard Financieringslimiet. Heeft u geen Standaard 
Financieringslimiet? Dan financieren wij die vorderingen niet. 

Heeft u een vordering op de debiteur die ouder is dan de 
datum van de verlaagde of ingetrokken Kredietlimiet? 
Dan nemen wij voor die vordering het Insolventierisico 
over tot maximaal de hoogte van de oorspronkelijke 
Kredietlimiet. 

4.10  Informatieplicht
U informeert ons onmiddellijk over:

 ▶ alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen 
zijn op de hoogte van een Kredietlimiet;

 ▶ alle omstandigheden waarvan u denkt dat die belangrijk 
voor ons zijn.

Wij kunnen altijd vragen om extra informatie als wij dat 
nodig vinden.

5.  Koopsom

5.1  Wat is de maximale koopsom per debiteur? 
Wij nemen het totaal aan vorderingen op de debiteur 
over als bedoeld in artikel 3.5. Wij betalen voor deze 
vorderingen een koopsom tot maximaal de hoogte van 
de Kredietlimiet of Zelfbeoordelingslimiet. 

5.2  Wat is de maximale koopsom in een contractjaar?
Het maximale bedrag waarvoor wij aan vorderingen op 
debiteuren overnemen in een contractjaar staat in uw 
Financieringsovereenkomst.  

5.3  Hoe berekenen wij de koopsom per debiteur?
De maximale koopsom per debiteur is de Kredietlimiet of 
Zelfbeoordelingslimiet. Is het totaal aan onderliggende 
factuurbedragen ten aanzien van de vorderingen 
waarvan wij het Insolventierisico overnemen, lager dan 
de Kredietlimiet of Zelfbeoordelingslimiet? Dan gaan 
wij van dit lagere bedrag uit. Wij kennen geen waarde 
toe aan vorderingen waarvan wij het Insolventierisico 
niet overnemen.

Wij verminderen de maximale koopsom met de volgende 
elementen:  

 ▶ het totaalbedrag aan tegenvorderingen van de debiteur;
 ▶ alle kosten en uitgaven die u in verband met de insolventie 

van de debiteur heeft bespaard;

 ▶ de betalingen van de debiteur aan u na intrekking van 
de Kredietlimiet;

 ▶ het totaalbedrag aan (eventueel nog uit te schrijven) 
creditnota’s;

 ▶ opbrengsten uit eventuele Zekerheden;
 ▶ opbrengsten uit eventuele garanties;
 ▶ alle kosten die u heeft gefactureerd die niet horen tot 

uw normale bedrijfsuitoefening;
 ▶ 80% van de factuurwaarde van zaken die u op basis van 

uw eigendomsvoorbehoud heeft teruggenomen of kan 
terugnemen en waarvoor u nog geen creditnota heeft 
opgesteld. Dit doen wij ook als u besluit de zaken niet 
terug te nemen;

 ▶ de niet-Nederlandse btw;
 ▶ (indien van toepassing) het bedrag dat volgens de 

factuur op de G-rekening betaald moet worden.

5.4  Hoe informeren wij u over de koopsom?
Wij informeren u binnen 20 dagen nadat wij de vorderingen 
van u hebben gekocht over de hoogte van de koopsom en 
op welke wijze de koopsom is opgebouwd. Dit doen wij in 
een bericht dat ‘overzicht koopsom’ heet.

5.5   Hoe betalen wij de koopsom?
De koopsom wordt verrekend in rekening-courant met 
de financiering die wij al aan u hebben verstrekt. 
U kunt dit zien in Client Portal. Wij betalen de koopsom 
in de valuta waarin de Kredietlimiet is afgegeven. 
Wij kunnen altijd besluiten de koopsom te betalen in euro. 

5.6   Btw
Wij vermeerderen de koopsom met Nederlandse btw. 
Buitenlandse btw moet u zelf terugvragen. Kunnen 
wij de Nederlandse btw niet terugvorderen van de 
Belastingdienst omdat u bepaalde handelingen 
heeft verricht of nagelaten, bijvoorbeeld omdat u de 
Nederlandse btw zelf heeft teruggevraagd? Dan moet 
u de Nederlandse btw aan ons (terug)betalen.

6.  Kosten

In dit hoofdstuk staat wat de kosten zijn voor het overnemen 
van vorderingen en of wij tarieven daarvoor mogen verhogen.

6.1   Wat zijn de kosten van het product overname 
debiteurenvorderingen?

U betaalt kosten voor:
 ▶ het feit dat wij het Insolventierisico van uw vorderingen 

onder bepaalde voorwaarden overnemen. Deze opslag 
is verwerkt in uw omzetprovisie. De omzetprovisiestaat 
in uw Financieringsovereenkomst;

 ▶ de aanvraag van een Kredietlimiet;
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 ▶ de (automatische) verlenging van een Kredietlimiet;
 ▶ de aanvraag van een verhoging van een Kredietlimiet.

Wij gebruiken voor de Kredietlimieten 2 tarieven: voor 
Nederlandse en niet-Nederlandse debiteuren. Wij zullen 
u informeren over deze tarieven. 

6.2 Mogen wij de tarieven verhogen?
Wij mogen de tarieven verhogen als aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan:

 ▶ wij moeten hogere kosten betalen wanneer wij de 
vorderingen en dus ook het Insolventierisico (blijven) 
overnemen. Deze verhoging van de kosten is direct 
of indirect het gevolg van wetgeving, Europese 
verordeningen, Europese richtlijnen;

 ▶ als die regels, wetgeving, Europese verordeningen, 
Europese richtlijnen, standaarden of dat beleid bestaan 
uit maatregelen die het overnemen van Insolventierisico 
beperken, of als er andere kostenverhogende bepalingen 
of gedragslijnen zijn waaraan wij ons moeten houden.

Wij informeren u minimaal één maand van tevoren over 
een verhoging van de tarieven.

Als u het niet eens bent met de verhoging kunt u het 
product overname debiteurenvorderingen onmiddellijk 
kosteloos beëindigen. Dat kan wel gevolgen hebben voor 
uw Financiering (zie hoofdstuk 8 van deze Bijzondere 
Bepalingen).

7.  Overdracht van IRD Vorderingen (cessie)

7.1  Hoe worden vorderingen aan ons overgedragen?
U hoeft niets te doen om vorderingen in eigendom aan 
ons over te dragen. Wij doen dat namens u. U verstrekt 
daartoe in uw Financieringsovereenkomst een volmacht 
aan ons. Op basis van deze volmacht mogen wij:

 ▶ vorderingen nu en in de toekomst namens u aan ons in 
eigendom overdragen en

 ▶ alles doen wat daarvoor nuttig of nodig is, bijvoorbeeld:
 ▶ het ondertekenen en registreren van cessieakten;
 ▶ het passeren van notariële akten;
 ▶ het mededelen van de cessie aan de debiteuren.

Deze volmacht is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. 
Dat betekent dat u deze volmacht niet kunt herroepen 
en er ook geen voorwaarden aan kunt verbinden. Wij 
kunnen deze volmacht altijd en zo vaak als wij dat willen 
gebruiken. Wij kunnen namens u met onszelf handelen, 
bijvoorbeeld door nieuwe vorderingen aan onszelf in 
eigendom over te dragen. Wij hoeven u hierover niet te 
informeren.

U verleent deze volmacht met het recht van substitutie.
Dit betekent:

 ▶ dat wij een andere partij mogen aanwijzen die in onze 
plaats treedt om van deze volmacht gebruik te maken 
of

 ▶ dat wij een volmacht aan een andere partij mogen 
verlenen zodat die partij van uw volmacht gebruik mag 
maken.

De volmacht blijft geldig tot het moment waarop uw 
Financieringsovereenkomst is beëindigd en afgewikkeld. 

Vragen wij u om ook zelf documenten te tekenen of 
acties te ondernemen in verband met de overdracht 
van vorderingen? U bent verplicht om hieraan mee te 
werken. Dit verandert niet omdat u een volmacht aan ons 
heeft gegeven.

7.2   Wat zijn de gevolgen als een vordering aan ons is 
overgedragen?

Op het moment dat een vordering in eigendom aan ons 
is overgedragen zijn wij daar eigenaar van. Alleen wij 
mogen daarom die vordering nog innen. Het bedrag dat wij 
innen is van ons. U mag geen enkele inningshandeling 
meer verrichten. Stuur ons alle informatie toe die wij 
nodig hebben om de vordering te kunnen innen.
 
Betaalt de debiteur een vordering die in eigendom aan 
ons is overgedragen toch rechtstreeks aan u? Dan moet 
u die betaling binnen 3 werkdagen na ontvangst aan ons 
doorbetalen.

Omdat u de vordering aan ons in eigendom overdraagt 
verklaart u aan ons:

 ▶ dat u bevoegd bent om de vordering aan ons in 
eigendom over te dragen;

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

 ▶ dat er geen conservatoir of executoriaal beslag op de 
vordering rust;

 ▶ dat er geen correcties op de vordering zullen plaatsvinden.

7.3   Op welke manier innen wij de overgedragen vordering?
Wij mogen bepalen hoe wij een in eigendom overgedragen 
vordering innen. Wij mogen ook bepalen of wij die vordering 
helemaal, gedeeltelijk of niet innen. Betaalt een debiteur 
niet vrijwillig? Dan mogen wij incassomaatregelen nemen, 
bijvoorbeeld het inschakelen van een incassobureau of 
het starten van een procedure bij de rechter. Wij zijn 
tegenover u nooit aansprakelijk voor de manier waarop 
wij de overgedragen vordering innen of hebben geïnd. 
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Ook hoeven wij tegenover u geen rekening en verant-
woording af te leggen over de manier waarop wij de 
overgedragen vordering innen of hebben geïnd.

7.4   Wat zijn de gevolgen als een debiteur een aan ons 
overgedragen vordering na de overdracht betwist?

Als een debiteur een aan ons overgedragen vordering 
betwist, kunnen wij de eigendom van de betwiste 
vordering weer aan u terug overdragen. Wij zijn dit niet 
verplicht. U moet de koopsom die u op deze betwiste 
vordering van ons heeft ontvangen altijd aan ons 
terugbetalen. 

Is er nog geen procedure gestart bij de rechter? Maar 
hebben wij al wel kosten gemaakt om de vordering te 
innen die wordt betwist? Dan moet u ook die kosten 
aan ons terugbetalen. Wij berekenen deze kosten door 
het bedrag van de betwiste vordering te delen door 
het totaalbedrag van de vorderingen op de debiteur. 
Het percentage dat uit deze berekening komt wordt 
vermenigvuldigd met het totaalbedrag van de inningskosten.

7.5   Wat zijn de gevolgen als een debiteur een aan ons 
overgedragen vordering betwist als wij een procedure 
bij de rechter zijn gestart?

Betwist de debiteur in een procedure bij de rechter 
een aan ons in eigendom overgedragen vordering? 
Dan spreken wij het volgende met u af:

 ▶ Wij zullen de procedure bij de rechter eindigen;
 ▶ Wij zullen de vordering aan u terugverkopen; 
 ▶ U moet de kosten van de procedure bij de rechter en 

de hulppersonen betalen, ook al zijn de kostenfacturen 
mogelijk aan ons gericht;

 ▶ U bepaalt zelf of u een nieuwe procedure bij de rechter 
start.

Het bovenstaande geldt niet als wij andere afspraken 
met u hebben gemaakt. 

7.6   Wat zijn de gevolgen als een vordering niet langer 
wordt betwist door uw debiteur?

Kunt u binnen 90 dagen na de vervaldatum van de 
oudste factuur aantonen dat uw debiteur een vordering 
niet langer betwist, bijvoorbeeld met een getekende 
overeenkomst of een schriftelijke of elektronische 
bevestiging van uw debiteur? Of heeft een rechter uw 
vordering toegewezen? Dan nemen wij het Insolventierisico 
van de vordering alsnog van u over zodra wij het bewijs 
daarvan hebben ontvangen. Stuur dit bewijs binnen 14 
dagen na dagtekening aan ons toe. Wij kunnen eisen 
stellen aan de vorm en inhoud van het bewijs.

8.   Beëindiging van het product overname 
debiteurenvorderingen

8.1   Kunt u het product overname debiteurenvorderingen 
beëindigen?

U kunt het product overname debiteurenvorderingen 
beëindigen. De opzegtermijn is gelijk aan de opzeg-
termijn van uw Financieringsovereenkomst. 

8.2   Wat zijn de gevolgen van de beëindiging van het 
product overname debiteurenvorderingen?

Het product overname debiteurenvorderingen is onlos-
makelijk verbonden met uw debiteurenfinanciering. Als u 
ons heeft verzocht om het product overname debiteuren-
vorderingen te beëindigen, leidt dat automatisch tot 
intrekking van alle Kredietlimieten na de opzegtermijn. 
Wij financieren vervolgens het totaal aan Vorderingen op 
een debiteur op basis van artikel 3.3 van de Algemene 
Bepalingen voor Financiering. Dit kan leiden dit tot een 
verlaging van uw Financiering. 
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