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Algemene Voorwaarden behorende bij Averus Continue 

 

Artikel 1. Aansprakelijkheid 

Indien in deze overeenkomst meer natuurlijke personen als Cliënt worden genoemd en als zodanig hebben getekend, zijn 

zij ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk tegenover Averus Financial Services voor alle verplichtingen 

voortvloeiende uit deze overeenkomst. 

 

Artikel 2. Administratie 

Alcredis Finance B.V. te Vianen voert voor Averus Financial Services de administratie van de overeenkomst en is tevens 

met de inning van de termijnen belast. Betaling dient te geschieden door automatische incasso, waarvoor door Cliënt een 

herroepelijke volmacht is verleend, of door overmaking op de bankrekening van Averus Financial Services. Betaling aan 

derden zonder schriftelijke toestemming van Averus Financial Services wordt niet als betaling aangemerkt. Het saldo 

zoals dat in de boeken van Averus Financial Services voorkomt, is bindend, behoudens tegenbewijs. 

 

Artikel 3. Herroepingsrecht 

Cliënt heeft het recht om de kredietovereenkomst te herroepen.  

a) Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

- Herroeping vindt plaats binnen veertien kalenderdagen na ondertekening van de kredietovereenkomst. 

- Herroeping dient schriftelijk, per e-mail of per fax te geschieden. 

b) Cliënt dient binnen dertig dagen na inkennisstelling van de herroeping de kredietsom alsmede de 

verschuldigde dagrente en gefactureerde kosten vanaf het moment van ondertekening van de 

kredietovereenkomst terug te betalen. 

 

Artikel 4. Rentevaststelling  

Averus Financial Services is bevoegd de rente aan te passen met dien verstande dat de in rekening te brengen rente de 

volgens de Wet op het Consumentenkrediet (Besluit Kredietvergoeding) toegestane kredietvergoeding nimmer zal 

overtreffen. Alcredis Finance B.V. zal van elke rentewijziging op het eerstvolgende rekeningoverzicht mededeling doen. 

 

Artikel 5. Opnamen  

Van de kredietfaciliteit kan geen gebruik worden gemaakt indien:  

- Cliënt achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag; 

- Artikel 11, 12, 14 of 15 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.  

  

Artikel 6. Extra aflossingen  

Cliënt is bevoegd extra aflossingen te doen, dan wel het verschuldigde saldo ineens in te lossen. Hieraan zijn geen extra 

kosten verbonden. 

 

Artikel 7. Afbouw kredietlimiet  

Indien de eerstgenoemde Cliënt de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, zal de kredietlimiet na het bereiken van de 65-jarige 

leeftijd maandelijks met een vast bedrag van de op dat moment geldende kredietlimiet, worden verlaagd. Dit 

maandbedrag bedraagt 2% van het kredietlimiet en bestaat uit aflossing en rente. In geval van krediet met een limiet tot 

en met € 1.000,- geldt hiervoor de leeftijd van 75 jaar. 

 

Artikel 8. Risico en Zekerheden  

a) Averus Financial Services is bevoegd pandrecht te vestigen op de met het krediet aan te schaffen zaak. Indien er 

sprake is van een overschrijvingsbewijs, is Averus Financial Services in verband hiermede gerechtigd gedurende 

de looptijd van deze overeenkomst het overschrijvingsbewijs onder zich te houden. 



 

 
 

juni  2011 (wijzigingen voorbehouden) 
Averus Financial Services is een handelsnaam van Alcredis Finance B.V., Postbus 402, 4130 EK  Vianen 

Telefoon (0347) 367 800, faxnummer (0347) 367 899, info@alcredis.nl 

b) Indien de gefinancierde zaak een motorvoertuig betreft, verplicht de Cliënt zich gedurende de gehele 

overeenkomst voldoende de betreffende zaak tegen Wettelijke Aansprakelijkheid, alsmede tegen Cascoschade te 

verzekeren.  

 

Artikel 9. Gebruik van de zaak 

Cliënt is verplicht de zaak als een goed huisvader op zijn kosten te onderhouden en overeenkomstig zijn bestemming te 

gebruiken; hij dient er zorg voor te dragen dat de zaak in zijn bezit blijft en al datgene te doen om verloren gaan te 

voorkomen; hij mag de zaak niet vervreemden of verpanden. Bij beslaglegging of indien derden aanspraken doen gelden 

met betrekking tot de zaak, dient Cliënt door overlegging van zijn afschrift van de overeenkomst de eigendomsrechten 

van Averus Financial Services onomstotelijk te bewijzen. Tevens zal Cliënt Averus Financial Services hierover terstond 

informeren. 

 

Artikel 10. Wijzigingen  

Averus Financial Services is bevoegd de aflossingswijze opnieuw vast te stellen en/of de kredietlimiet te verlagen. Het 

gebruikmaken van deze bevoegdheid laat de overige bepalingen van de overeenkomst onverlet. In overleg met Cliënt 

kan de kredietlimiet en/of het maandbedrag worden gewijzigd. Deze wijziging(en) zullen schriftelijk worden 

overeengekomen. Cliënt zal op verzoek van Averus Financial Services inzage in het recente inkomens- en 

bestedingspatroon geven. 

 

Artikel 11. Opeisbaarheid  

Het verschuldigde saldo is direct opeisbaar indien: 

a) Cliënt gedurende tenminste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag en na 

ingebrekestelling nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen; 

b) Cliënt Nederland metterwoon heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Cliënt binnen 

enkele maanden Nederland metterwoon zal verlaten; 

c) De eerstgenoemde Cliënt is overleden en Averus Financial Services gegronde reden heeft om aan te nemen dat 

diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zullen worden nagekomen; 

d) Cliënt in staat van faillissement is komen te verkeren dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van 

toepassing is verklaard; 

e) Cliënt de gefinancierde zaak heeft vervreemd, bezwaard of verduisterd; 

f) Cliënt aan Averus Financial Services, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste 

inlichtingen heeft verstrekt, van dien aard dat Averus Financial Services de overeenkomst niet of niet onder 

dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. 

 

Artikel 12. Kwijtschelding bij overlijden  

De verplichting tot betalen van het verschuldigde saldo vervalt bij overlijden van de eerstgenoemde Cliënt indien: 

a) het overlijden plaatsvindt voor het bereiken van de 70-jarige leeftijd; 

b) bij het aangaan van de overeenkomst de leeftijd van 65 jaar niet was bereikt; 

c) alle tot het moment van overlijden vervallen termijnen correct zijn voldaan; 

d) toepassing van artikel 12 in de overeenkomst niet werd uitgesloten; 

e) het verstrekte krediet het bedrag van € 40.000,- niet te boven gaat; 

f) het overlijden niet het gevolg is van zelfdoding, oorlog of molest; 

g) Cliënt bij aangaan van de overeenkomst voor 50% of meer arbeidsongeschikt verklaard was. 

i) het overlijden plaatsvindt na 6 maanden na ontvangst van de eerste maandtermijn. 
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Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing indien door Cliënt ten laste van deze kredietfaciliteit een vervolgopname 

is gedaan in de wetenschap dat zijn goede gezondheid in twijfel kon worden getrokken en dat verwacht kon worden dat 

het bepaalde in artikel 12 van toepassing zou worden. 

 

Artikel 13. Adreswijzigingen  

Cliënt is verplicht eventuele adreswijzigingen binnen tien dagen aan Averus Financial Services mede te delen bij gebreke 

waarvan Averus Financial Services bevoegd is de in verband met de opsporing gemaakte kosten bij Cliënt in rekening te 

brengen. 

  

Artikel 14. Beëindigen  

Zowel Cliënt als Averus Financial Services is bevoegd deze overeenkomst te beëindigen. Dit dient schriftelijk te 

geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In geval van opzegging kunnen geen opnamen 

meer worden gedaan. Overigens blijven de bepalingen van de overeenkomst ongewijzigd. De overeenkomst wordt 

slechts geacht te zijn beëindigd, nadat het verschuldigde saldo in zijn geheel is voldaan. 

 

Artikel 15. Ontbinding van de overeenkomst 

De kredietovereenkomst wordt ontbonden indien één of meerdere van de volgende ontbindende voorwaarden zich 

voordoen: 

a) De Cliënt heeft wijzigingen met betrekking tot voor de kredietverlening relevante informatie niet tijdig aan Averus 

Financial Services heeft doorgegeven; 

b) De daadwerkelijke financiële situatie waarin de Cliënt zich bevindt bij ingang van het contract, afwijkt in nadelige 

zin (bijvoorbeeld in geval van, doch uitdrukkelijk niet beperkt tot, loonbeslag) de door Cliënt eerder opgegeven 

situatie; 

c) De daadwerkelijke persoonlijke situatie waarin de Cliënt zicht bevindt bij ingang van het contract afwijkt in 

nadelige zin van de door Cliënt eerder opgegeven situatie. 

 

Artikel 16. Registratie  

Deze overeenkomst en het betalingsverloop zal Averus Financial Services melden bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel. 

Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. 


