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 x)  ‘Orders’: alle Vorderingen voortvloeiende uit orders van afnemers, die 
betrekking hebben op de verkoop van de onder de Inkoopfinanciering 
dan wel de Transactiefinanciering in te kopen zaken;

 y)  ‘Overeenkomst’: de door de Cliënt rechtsgeldig geaccepteerde conditie
  brief van Deutsche Bank, waarin de ABD van toepassing zijn verklaard;
 z)  ‘Pandakte’: akte(n), in de ruimste zin, waarbij de Cliënt één of meer 

Goederen aan Deutsche Bank in pand geeft en/of zich daartoe verbindt 
en waarbij de bepalingen van de ABD van toepassing worden verklaard;

 aa)  ‘Service Fee’: de door de Cliënt aan Deutsche Bank verschuldigde 
service fee zoals overeengekomen in de Overeenkomst;

 bb)  ‘Standby Letter of Credit’: door Deutsche Bank af te geven of afgegeven 
standby letters of credit of anderszins, niet zijnde financiële garanties, 
ten behoeve van de dekking van verplichtingen jegens derden in het 
kader van normale bedrijfsactiviteiten van de Cliënt;

 cc)  ‘Verpandingsformulier’: formulier ter opgave en inpandgeving van  
Vorderingen en/of Orders, volgens een door Deutsche Bank vast te 
stellen model;

 dd)  ‘Voorraden’: alle huidige en toekomstige voorraden van de Cliënt alsmede 
het voorwaardelijke eigendom daarvan en alle aan de voorraden ver-
bonden huidige en toekomstige bevoegdheden en rechten, waaronder 
afhankelijke rechten en nevenrechten, waarbij onder Voorraden in ieder 
geval zijn begrepen grondstoffen, halffabrikaten en gereed product,  
al of niet na verwerking, bewerking, natrekking, vermenging, zaaks-
vorming of afscheiding van bestanddelen, één en ander in de ruimste 
zin, alsmede alle goederen die ter aanvulling, vervanging of uitbreiding 
van deze goederen worden verkregen en alle voor deze goederen in de 
plaats tredende vorderingen tot vergoeding en alle op deze goederen 
betrekking hebbende waardepapieren en andere bewijsstukken;

 ee)  ‘Vordering(en)’: alle huidige en toekomstige vorderingen (of gedeelten 
daarvan) die de Cliënt nu of te eniger tijd op enige natuurlijke persoon, 
rechtspersoon (waaronder mede te verstaan Deutsche Bank zelf), of 
andere juridische entiteit heeft en/of zal hebben, zowel geldvorderingen 
als niet-geldvorderingen daaronder begrepen, en al dan niet opeisbaar, 
onder voorwaarde of tijdsbepaling, alles in de ruimste zin;

 ff)  ‘Werkdag’: de dagen maandag t/m vrijdag waarop Deutsche Bank 
geopend is.

2. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE DIENSTEN

2.1  De Cliënt zal eerst over de Diensten kunnen beschikken wanneer alle in de 
Overeenkomst vermelde zeker heden, verklaringen, documenten en inlich-
tingen zijn verstrekt en ook aan de overige in de Overeenkomst gestelde 
voorwaarden voor terbeschikkingstelling van de Diensten is voldaan.

2.2  Indien de Cliënt kan beschikken over een Dienst die kredietverlening omvat, 
is Deutsche Bank alleen dan gehouden tot verstrekking van het krediet 
indien en voor zover de Cliënt met betrekking tot de Goederen op de in de 
Contractsdocumentatie voorgeschreven wijze alle informatie en gegevens 
heeft aangeleverd die uit hoofde van de Contractsdocumentatie dienen te 
worden verschaft, en indien en voor zover Deutsche Bank heeft vastgesteld 
dat de Goederen (nog) voldoen aan alle in de Contractsdocumentatie 
gestelde vereisten.

3. CLIËNTGEGEVENS

3.1   De Cliënt dient Deutsche Bank mede te delen naar welk adres voor hem 
bestemde stukken gezonden dienen te worden. Adreswijzigingen dient de 
Cliënt schriftelijk mede te delen.

3.2   Wanneer de Cliënt aan iemand vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft 
toegekend, is hij verplicht, ongeacht inschrijving in de openbare registers, 
een wijziging of intrekking van die bevoegdheid schriftelijk aan Deutsche 
Bank mede te delen, bij gebreke waarvan die wijziging of intrekking niet aan 
Deutsche Bank kan worden tegengeworpen.

4. MEER DAN ÉÉN (RECHTS)PERSOON ALS CLIËNT

4.1   De (rechts)personen die ter zake van één of meer dezelfde Goederen als 
Cliënt optreden, zijn hoofdelijk verbonden voor alle verplichtingen die de 
Cliënt dienaangaande jegens Deutsche Bank heeft of zal hebben. Indien een 
(commanditaire) vennootschap onder firma of een maatschap (mede) als 
Cliënt optreedt, zijn bovendien de (beherende) vennoten respectievelijk de 
maten hoofdelijk voor bedoelde verplichtingen verbonden. 

4.2   Indien meer dan één (rechts)persoon als Cliënt optreedt, worden onder 
Vorderingen mede verstaan alle vorderingen die zij op elkaar hebben.

4.3   Mededelingen van Deutsche Bank aan de in de Overeenkomst eerstge-
noemde (rechts)persoon zullen gelden als mededelingen aan alle aldus 
hoofdelijk verbondenen, tenzij anders aangegeven. 

4.4   Door Deutsche Bank afgegeven Goedkeuringslimieten gelden uitsluitend 
ten behoeve van de (rechts)persoon die de Goedkeuringslimiet heeft 
aangevraagd. 

5. ALGEMENE VOORWAARDEN CLIËNT

5.1   De Cliënt staat er jegens Deutsche Bank voor in dat de Debiteur gebonden 
is aan de door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden, zoals deze 
laatstelijk aan Deutsche Bank zijn medegedeeld. De Cliënt staat er voorts 
voor in dat hij de door hem gehanteerde algemene voorwaarden voor of bij 
het sluiten van iedere overeenkomst met een Debiteur aan deze ter hand 
heeft gesteld.

5.2   Indien een belangenorganisatie als bedoeld in artikel 6:240 BW zich tegenover 
de Cliënt op het standpunt stelt dat één of meer bepalingen van diens alge-
mene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, zal de Cliënt Deutsche Bank 

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

1. DEFINITIES

  a)  ‘ABD’: deze Algemene Bepalingen voor Dienstverlening door Deutsche 
Bank ABF;

  b)  ‘ABF Manager’: Asset Based Finance Manager, het via de Internet-   
omgeving elektronisch tussen partijen uitwisselen van gegevens in het 
kader van de Contractsdocumentatie en de uitvoering van verplichtingen 
daaronder, danwel het door Cliënt of Gebruiker via de Internetomgeving 
geven van Opdrachten aan Deutsche Bank met betrekking tot de 
uitvoering van de Overeenkomst;

  c)  ‘Access Provider’: een onderneming die Cliënt ondermeer toegang tot 
het Internet biedt;

  d)  ‘Accreditief’: door Deutsche bank af te geven of afgegeven garanties, 
letters of credit, CAD (cash against documents) payments  of anderszins 
door Deutsche Bank af te geven of afgegeven instrumenten ter zake van 
de inkoop van goederen ten behoeve van de dekking van verplichtingen 
jegens leveranciers of producenten van goederen in het kader van nor-
male bedrijfsactiviteiten van de Cliënt;

 e)  ‘Algemene Bankvoorwaarden’: de algemene bankvoorwaarden van 
Deutsche Bank zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te  
Amsterdam op negenentwintig augustus tweeduizend zestien, zoals 
van tijd tot tijd gewijzigd conform het daarin bepaalde;

 f)   ‘Beëindigingsdatum’: de datum waartegen Deutsche Bank de  
Overeenkomst opzegt met een beroep op het dagelijks opzegbare 
karakter van de kredietfaciliteit(en);

 g)  ‘Beveiligingsmiddelen’: een door Deutsche Bank aan Cliënt verstrekt 
token met gebruikerscode, wachtwoord en (initiële) pincode, waarmee 
tezamen toegang tot de Internetomgeving kan worden verkregen;

 h)  ‘Cliënt’: de (rechts)persoon of -personen, zowel gezamenlijk als ieder  
afzonderlijk, aan wie één of meer Diensten zijn of zullen worden verleend;

 i)  ‘Contractsdocumentatie’: de Overeenkomst, deze ABD inclusief alle  
bijlagen en appendices, de Gebruikershandleiding, het Gebruikers-
formulier en alle overige documenten waarin de voorwaarden voor de 
verlening van de Diensten zijn geregeld, zoals gewijzigd van tijd tot tijd;

 j)  ‘Debiteur(en)’: de partij(en) op wie de Cliënt Vordering(en) heeft of zal 
hebben;

 k)  ‘Deutsche Bank’: Deutsche Bank AG, kantoor Amsterdam, danwel haar 
rechtsopvolgster(s);

 l)  ‘Deutsche Bank Euro Basisrente’: de Deutsche Bank Euro Basisrente, 
zoals gepubliceerd op de website van Deutsche Bank  
(www.deutschebank.nl);

 m)  ‘Diensten’: de dienst Debiteurenbeheer en/of de dienst Kredietverlening,  
die op grond van de Overeenkomst aan de Cliënt zijn of worden verleend 
en als zodanig in de Overeenkomst zijn aangeduid. Deutsche Bank heeft 
de uitsluitende bevoegdheid te bepalen of, en zo ja welke, combinaties 
van Diensten zijn voorgeschreven;

 n)  ‘Dispuut’: het geval waarin de betrokken Debiteur de Vordering en/of de 
tijdige, volledige en deug delijke levering van de Voorraden waarop de 
Vordering betrekking heeft geheel of gedeeltelijk betwist en/of betaling 
van die Vordering aan Deutsche Bank en/of afname van die Voorraden 
geheel of gedeeltelijk weigert of opschort en/of zich erop beroept die 
Vordering geheel of gedeeltelijk met een vordering op de Cliënt te  
kunnen verrekenen;

  o)  ‘Financieringsruimte’: het bedrag dat aan de Cliënt ter beschikking staat 
op basis van de door hem aan Deutsche Bank verpande vermogens-
bestanddelen binnen het in de Overeenkomst bepaalde financierings-
percentage, uitgezonderd die vermogensbestanddelen of gedeelten 
daarvan welke krachtens de Overeenkomst niet voor financiering in 
aanmerking komen;

 p)  ‘Garantie’: door Deutsche Bank af te geven of afgegeven garanties, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot inschrijvingsgaranties, 
biedingsgaranties, betalingsgaranties, warranty guarantees, prestatie-
garanties en huurgaranties, borgtochten of anderszins, niet zijnde 
financiële garanties, door Deutsche Bank af te geven of afgegeven 
instrumenten ten behoeve van de dekking van verplichtingen jegens 
derden in het kader van normale bedrijfsactiviteiten van de Cliënt.

 q)  ‘Gebruiker(s)’: Cliënt zelf danwel één of meerdere natuurlijke personen, 
al of niet inclusief Cliënt zelf die van Cliënt mogen werken met ABF 
Manager in verbinding met de Internetomgeving. Indien Cliënt aan 
bepaalde Gebruikers beperkte bevoegdheden wenst te verlenen, dient 
hij dat aan Deutsche Bank kenbaar te maken door middel van het 
Gebruikersformulier;

 r)  ‘Gebruikersformulier’: het Formulier Gebruikers Asset Based Finance 
Manager;

 s) ‘Gebruikershandleiding’: de Handleiding Asset Based Finance Manager;
 t)  ‘Goederen’: alle Voorraden, Orders en Vorderingen die de Cliënt bij de 

Pandakte of de Overeenkomst aan Deutsche Bank in pand geeft danwel 
krachtens de Pandakte of de Overeenkomst aan Deutsche Bank in  
pand dient te geven, alsmede alle voor zodanige goederen in de plaats  
tredende vorderingen waarop van rechtswege een pandrecht ten gunste 
van Deutsche Bank rust;

 u)  ‘Goedkeuringslimiet’: het door Deutsche Bank goedgekeurde totaalbedrag 
van de Vorderingen op één Debiteur;

 v)  ‘Internetomgeving’: het gedeelte van de internetomgeving van 
Deutsche Bank of een andere entiteit binnen de Deutsche Bank groep, 
beschikbaar gesteld ten behoeve van de verlening van Diensten door 
Deutsche Bank aan de Cliënt;

 w)  ‘Opdracht’: een opdracht tot overboeking ten gunste van het vooraf met 
Cliënt overeengekomen rekening nummer van Cliënt, ten laste van diens 
rekening-courant bij Deutsche Bank;
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daarvan terstond schriftelijk in kennis stellen en Deutsche Bank schriftelijk op 
de hoogte houden van het verloop en de uitkomst van enig daaruit voortko-
mend overleg en/of geschil tussen de Cliënt en die organisatie.

6.  EIGENDOMSVOORBEHOUD 

6.1  Ingeval van leverantie van Voorraden is de Cliënt gehouden zich de eigen-
dom daarvan voor te behouden conform het bepaalde in artikel 3:92 BW.

7. PANDRECHT

 Algemene Bepalingen
7.1  Vestiging van pandrecht
 a)  De vestiging van het pandrecht op de in de Overeenkomst aangegeven 

Goederen geschiedt: - door registratie van de Pandakte (bij Voorraden); 
- door registratie van het Verpandingsformulier (bij Vorderingen en/of 
Orders); of naar keuze van Deutsche Bank op enige (andere) rechtens 
mogelijke wijze, waaronder begrepen vestiging bij authentieke akte.  
De Cliënt zal ter zake van de vestiging van het pandrecht de aanwijzingen 
van Deutsche Bank opvolgen.

 b)  De Cliënt verleent hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk volmacht 
aan Deutsche Bank om steeds wanneer Deutsche Bank dit wenst, 
namens de Cliënt de Goederen bij authentieke akte aan zichzelf te 
verpanden.

 c)  Indien Deutsche Bank dit wenst zal de Cliënt eraan meewerken dat op 
(een deel van) de Goederen overeenkomstig een door Deutsche Bank 
aan te wijzen buitenlands rechtsstelsel een pandrecht wordt gevestigd 
of, naar keuze van Deutsche Bank, een met pandrecht vergelijkbaar 
zekerheidsrecht uit dat rechtsstelsel.

7.2  Onaantastbaar eerste pandrecht
 a)  De Cliënt is verplicht Deutsche Bank op de Goederen een onaantastbaar 

eerste pandrecht te verschaffen en staat ervoor in dat op de Goederen 
geen ander beperkt recht (zoals een ander pandrecht dan het onder-
havige of een recht van vruchtgebruik) en geen beslag of retentierecht 
rust of zal rusten. Indien de Cliënt ter zake van de Goederen jegens een 
ander dan Deutsche Bank een prestatie verschuldigd is, zal hij deze 
prestatie tijdig en deugdelijk verrichten.

 b)  Indien ter zake van de Goederen bewijzen van opslag en/of vervoer, 
cognossementen, celen, wissels, cheques en/of andere (waarde- of han-
dels-)papieren zijn of worden afgegeven, dienen deze documenten op 
verlangen van Deutsche Bank terstond aan Deutsche Bank te worden 
overhandigd en, indien overdraagbaar, te worden verpand door deze 
in de macht te brengen van Deutsche Bank. Endossabel handelspapier 
dient te zijn voorzien van een onbeperkt endossement, zo mogelijk in 
blanco en indien niet mogelijk aan Deutsche Bank of aan order.

7.3  Beschikking
  Zonder schriftelijke toestemming van Deutsche Bank is de Cliënt niet bevoegd 

de Goederen over te dragen, met een beperkt recht te bezwaren of anderszins 
daarover te beschikken, onverminderd hetgeen voor de Voorraden in artikel 
7.12 en voor de Vorderingen en/of Orders in artikel 7.21 is bepaald.

7.4  Informatieplicht Cliënt
 a)  De Cliënt is verplicht Deutsche Bank op eerste verzoek van Deutsche 

Bank alle informatiedragers, informatie en medewerking te verschaf-
fen die Deutsche Bank voor de uitoefening van het pandrecht nuttig 
of nodig acht. Deutsche Bank is bevoegd ter verkrijging van bedoelde 
informatie de administratie van de Cliënt te (laten) onderzoeken.

 b)  De Cliënt zal Deutsche Bank terstond in kennis stellen van iedere 
omstandigheid die de verhaalsmogelijkheden van Deutsche Bank krach-
tens het pandrecht kan aantasten en van al hetgeen overigens voor 
Deutsche Bank van belang kan zijn met betrekking tot de Goederen 
respectievelijk de persoon van de Cliënt, zoals: - met betrekking tot de 
Voorraden: vordering tot afgifte; inroeping van een (vermeend) retentie-
recht; beslag; bewind; verlies, diefstal of verduistering; beschadiging; 
abnormale waardevermindering; het sluiten van een verzekering of 
het ontstaan van een recht op een verzekeringsuitkering; gebrekkig-
heid waardoor schade aan milieu, zaken of personen ontstaat of kan 
ontstaan;

   —  met betrekking tot de persoon van de Cliënt: (aanvraag van) sur-
séance van betaling of faillissement; curatele; aangaan van fusie, 
maatschap, vennootschap onder firma of (andere) belangengemeen-
schap; overname; bedrijfsbeëindiging; ontbinding; statutenwijziging; 
wijziging van rechtsvorm.

 c)  De Cliënt zal in de in het vorige lid bedoelde gevallen bovendien 
terstond mededeling doen van het pandrecht van Deutsche Bank aan 
de eventueel betrokken derde, zoals degene die de afgifte vordert, de 
retentor, de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder (bij bewind 
cq surséance), de curator (bij faillissement cq curatele) cq de veref-
fenaar (bij ontbinding). 

 d)  Indien de Cliënt gehouden is van enige onmogelijkheid tot betaling 
van belasting- en/of premieschulden mededeling te doen aan het des-
betreffende uitvoeringsorgaan, is hij verplicht daarvan tevens terstond 
mededeling te doen aan Deutsche Bank.

 e)  De Cliënt zal op verzoek van Deutsche Bank alle medewerking verlenen 
om verlies en/of schade te voorkomen c.q. te beperken.

7.5  Cliënt in gebreke; executie
 a)  Indien de Cliënt tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit 

hoofde van de Pandakte en/of de Overeenkomst is hij door dit enkele 
feit in gebreke, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

 b)  Indien de Cliënt jegens Deutsche Bank in gebreke is met de voldoening 
van enige vordering tot zekerheid waarvoor het pandrecht is gevestigd, 
worden ook al zijn overige verplichtingen jegens Deutsche Bank door 
dit enkele feit opeisbaar.

 c)  Indien de Cliënt jegens Deutsche Bank in gebreke is met de voldoening 
van enige vordering tot zekerheid waarvoor het pandrecht is gevestigd, 
is Deutsche Bank -onverminderd het in artikel 7.22 bepaalde- bevoegd 
de Goederen te verkopen of te doen verkopen en zich uit de opbrengst 

te voldoen. Deutsche Bank bepaalt in welke volgorde de vorderingen 
van Deutsche Bank op de Cliënt (of gedeelten van die vorderingen) uit 
de opbrengst worden voldaan. 

 d)  Deutsche Bank is niet gehouden aan de Cliënt mededeling te doen 
van de verkoop danwel mede te delen hoe, waar en wanneer deze zal 
plaatsvinden.

 e)  De Cliënt zal uitsluitend gebruik maken van zijn bevoegdheid aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank te verzoeken om een van artikel 
3:250 BW afwijkende wijze van verkoop te bepalen, indien Deutsche 
Bank hem dit verzoekt.

7.6  Overschot na executie
 a)  Indien nadat Deutsche Bank zich op de opbrengst heeft verhaald, nog 

een aan de Cliënt toekomend overschot resteert, is Deutsche Bank 
gerechtigd dit overschot onder zich te houden totdat vaststaat dat Deut-
sche Bank geen vorderingen op de Cliënt meer heeft of zal verkrijgen 
tot zekerheid waarvoor het pandrecht is/was gevestigd.

 b)  Deutsche Bank is gerechtigd de vordering die de Cliënt ter zake van 
dit overschot op haar mocht hebben, te verrekenen met de in lid a. 
bedoelde vorderingen van Deutsche Bank op de Cliënt, ongeacht de 
opeisbaarheid van de wederzijdse vorderingen, de valuta waarin deze 
luiden, en ongeacht eventueel aan die vorderingen verbonden voor-
waarden en/of tijdsbepalingen. 

 c)  De Cliënt geeft hierbij zijn recht op dit overschot reeds nu voor alsdan 
aan Deutsche Bank in pand tot zekerheid voor alle in lid a. bedoelde 
vorderingen van Deutsche Bank op de Cliënt, welk pandrecht door 
Deutsche Bank wordt aanvaard. Deze akte strekt tot mededeling van 
het pandrecht aan Deutsche Bank.

7.7  Kosten
 a)  Alle kosten verbonden aan de vestiging van het pandrecht cq het in ar-

tikel 7.1.c bedoelde buitenlandse zekerheidsrecht komen voor rekening 
van de Cliënt.

 b)  Alle kosten die Deutsche Bank, in of buiten rechte, tot vaststelling, 
behoud en/of uitoefening van haar rechten ter zake van de Goederen 
mocht maken, komen voor rekening van de Cliënt. 

 c)  Onder de in het vorige lid bedoelde kosten worden mede begrepen 
de interne kosten van Deutsche Bank. Deze interne kosten worden 
berekend op basis van het aantal te dier zake door Deutsche Bank 
bestede uren tegen een door Deutsche Bank vast te stellen uurtarief. Bij 
executie (onderhandse verkoop en -bij Vorderingen en/of Orders- inning 
daaronder begrepen) is Deutsche Bank gerechtigd de interne kosten in 
plaats daarvan vast te stellen op 5% van de totale bruto-opbrengst van 
de verkochte Voorraden (cq geïnde Vorderingen en/of Orders); Deutsche 
Bank kan dit percentage verhogen tot maximaal 10% indien de bewer-
kelijkheid van de zaak en/of de hoogte van bedoelde opbrengst daartoe 
naar haar oordeel aanleiding geeft.

7.8  Einde pandrecht
 a)  Voor het geval Deutsche Bank afstand van het pandrecht doet, stemt de 

Cliënt daarmee reeds nu voor alsdan in. Afstand van het pandrecht door 
Deutsche Bank kan slechts blijken uit een daartoe strekkende schrifte-
lijke ondubbel zinnige verklaring van Deutsche Bank aan de Cliënt.

 b)  Bij afstand door Deutsche Bank van het pandrecht zal de Cliënt op eer-
ste verzoek van Deutsche Bank, naar haar oordeel genoegzame, andere 
zekerheid verstrekken, tenzij Deutsche Bank op voet van het volgende 
lid tot deze afstand gehouden is.

 c)  Deutsche Bank is slechts gehouden afstand van het pandrecht te doen, 
indien en zodra vaststaat dat Deutsche Bank geen vorderingen op de 
Cliënt meer heeft of zal verkrijgen tot zekerheid waarvoor het pandrecht 
is gevestigd.

 Bepalingen voor Verpanding van Voorraden
7.9  Reikwijdte
  De artikelen 7.10 tot en met 7.16 zijn slechts van toepassing voor zover zij 

betrekking hebben op Voorraden die de Cliënt bij de Pandakte aan Deutsche 
Bank in pand heeft gegeven.

7.10  Zorg voor Voorraden
 a)  De Cliënt is gehouden de Voorraden in goede staat te houden en daar-

toe ook ter zake van de locatie(s) waar deze zich bevinden de nodige 
voorzieningen te treffen. Ook overigens is de Cliënt gehouden ten aan-
zien van de Voorraden de nodige zorg te betrachten en niets te doen, 
nalaten daaronder begrepen, wat de belangen van Deutsche Bank kan 
schaden.

 b)  Indien de Cliënt tekortschiet of dreigt tekort te schieten in de nakoming 
van enige in dit artikel bedoelde verplichting, is Deutsche Bank gerech-
tigd om voor rekening van de Cliënt zelf maatregelen te (doen) nemen 
ter uitvoering van die verplichting en/of tot ongedaanmaking van de 
gevolgen van die tekortkoming, onverminderd de overige rechten van 
Deutsche Bank.

7.11  Verzekering
 a)  De Cliënt is gehouden de Voorraden, zodra deze tot zijn bedrijf behoren, 

onverwijld ten genoegen van Deutsche Bank tegen de gebruikelijke 
risico’s te verzekeren en verzekerd te houden, alsmede de daarvoor 
verschuldigde premies en andere lasten tijdig te voldoen. Op eerste 
verzoek van Deutsche Bank dient de Cliënt de polissen van de desbe-
treffende verzekering(en) aan Deutsche Bank ter inzage te verstrekken, 
alsmede ten genoegen van Deutsche Bank aan te tonen dat bedoelde 
betalingen zijn verricht.

 b)  Indien de Cliënt tekortschiet in de nakoming van enige in het vorige lid 
bedoelde verbintenis, is Deutsche Bank gerechtigd de desbetreffende 
Voorraden zelf, indien zij dit wenst op haar eigen naam, voor rekening 
van de Cliënt te verzekeren.

 c)  De Cliënt zal op verzoek van Deutsche Bank de verzekeraar terstond 
schriftelijk mededeling doen van het pandrecht van Deutsche Bank op 
de Voorraden, en door de verzekeraar aantekening van dit pandrecht 
op de desbetreffende polis doen plaatsen. De Cliënt zal ten genoegen 
van Deutsche Bank aantonen hieraan te hebben voldaan. Deutsche 
Bank is bevoegd te allen tijde ook zelf deze mededeling te doen en deze 
aantekening te doen plaatsen.
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7.23  Mededeling aan verzekeraar
  Indien ter zake van één of meer van de Vorderingen en/of Orders een verze-

kering is of wordt afgesloten, zal de Cliënt op verzoek van Deutsche Bank 
de verzekeraar terstond schriftelijk mededeling doen van het Pandrecht van 
Deutsche Bank op de Vorderingen en/of Orders, en door de verzekeraar 
aantekening van dit pandrecht op de desbetreffende polis doen plaatsen. 
De Cliënt zal ten genoegen van Deutsche Bank aantonen hieraan te hebben 
voldaan. Deutsche Bank is bevoegd te allen tijde ook zelf die mededeling te 
doen en deze aantekening te doen plaatsen.

7.24  Inning; schikkingen
 a)  Deutsche Bank is bevoegd ter zake van de Vorderingen en/of Orders 

waarop zij een pandrecht heeft in eigen naam danwel in naam van de 
Cliënt, in en buiten rechte nakoming te eisen, betalingen in ontvangst 
te nemen en daarvoor kwijting te verlenen. Deutsche Bank is voorts 
bevoegd en onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Cliënt gevol-
machtigd de Vorderingen en/of Orders door opzegging of anderszins 
opeisbaar te maken, met de betrokken schuldena(a)r(en) van de Vorde-
ringen en/of Orders zowel minnelijke als gerechtelijke akkoorden aan 
te gaan en alle overige op de Vorderingen en/of Orders betrekking heb-
bende rechten, waar onder (bank)garanties, hypotheken, borgtochten, 
pandrechten en andere zekerheden, uit te oefenen en Vorderingen en/
of Orders te bezwaren of aan derden over te dragen. Ook overigens is 
Deutsche Bank bevoegd en onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de 
Cliënt gevolmachtigd met betrekking tot de Vorderingen en/of Orders al 
hetgeen te verrichten wat de Cliënt zelf zou hebben kunnen doen indien 
hij de Vorderingen en/of Orders niet zou hebben verpand.

 b)  Deutsche Bank is niet verplicht rechtsmaatregelen tegen de betrokken 
schuldena(a)r(en) te nemen. Deutsche Bank is vrij gesteld van de forma-
liteit van het protest van het (endossabel) handelspapier.

8. BUITENLANDSE DEBITEUREN

8.1   Met betrekking tot de door Deutsche Bank krachtens de Overeenkomst te 
verrichten Diensten ter zake van Vorderingen van de Cliënt op buitenlandse 
Debiteuren verleent de Cliënt bij dezen toestemming aan Deutsche Bank tot 
inschakeling van een in het betrokken land gevestigde correspondent.

8.2   Na het einde van de Overeenkomst is Deutsche Bank bevoegd, doch niet 
verplicht, om de aan buitenlandse correspondenten van Deutsche Bank 
gecedeerde Vorderingen namens de Cliënt in retrocessie te aanvaarden.

8.3   De Cliënt is verplicht op eerste verzoek (aanvullende) zekerheid te stellen 
voor de door de betrokken correspondenten terzake van de incasso van 
deze Vorderingen gemaakte kosten.

9. INFORMATIE OP FACTUREN

9.1   Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zal de voorzijde van iedere 
factuur van Cliënt en van alle duplicaten daarvan tenminste de navolgende 
informatie dienen te bevatten:

 a)  de vermelding van de verpanding van de in de factuur belichaamde 
Vordering(en) aan Deutsche Bank en/of overdracht daarvan aan de door 
Deutsche Bank ingeschakelde correspondent als bedoeld in artikel 8 
van deze Gemeenschappelijke Bepalingen, alsmede:

 b)  de vermelding dat bevrijdende betaling slechts mogelijk is op een door 
Deutsche Bank aangewezen rekening c.q. aan die correspondent, beide 
in door Deutsche Bank vast te stellen bewoordingen en volgens nadere 
instructies van Deutsche Bank;

 c) de geldende betaaltermijn als door Deutsche Bank geaccordeerd;
 d)  de toepasselijkheid van de door Cliënt gehanteerde algemene voor-

waarden.
9.2   De Cliënt zal op zijn facturen geen andere bankrelatie of bankrekeningnum-

mers vermelden dan die van Deutsche Bank of haar correspondent, zulks 
behoudens voorzover tussen Deutsche Bank en de Cliënt anders wordt 
overeen gekomen.

10. KWALITEIT VORDERINGEN

10.1  De Cliënt staat tegenover Deutsche Bank in voor:
 a)  het bestaan en de omvang van de door hem aan Deutsche Bank 

verpande Vorderingen, waaronder begrepen het tijdig, volledig en deug-
delijk geleverd zijn van de Voorraden waarop de Vorderingen betrekking 
hebben, als ook het ontbreken van enige bevoegdheid van de betrokken 
Debiteur die Vorderingen met een vordering op de Cliënt te verrekenen 
en/of de betaling daarvan op te schorten;

 b)  de toepasselijkheid van de door de Cliënt aan Deutsche Bank ter zake 
van de Vorderingen bekend gemaakte leverings- en betalingscondities;

 c)  de gegoedheid van de Debiteur op het tijdstip waarop de Vorderingen 
aan Deutsche Bank worden verpand.

10.2   De Cliënt is, behoudens schriftelijke toestemming van Deutsche Bank, niet 
gerechtigd de Vorderingen die hij in de uitoefening van zijn bedrijf heeft 
of zal hebben aan derden over te dragen of hierop een recht van pand of 
vruchtgebruik danwel een ander beperkt recht te vestigen ten gunste van 
een derde.

10.3   De Cliënt zal zijn facturen niet later dan vijf dagen na factuurdatum aan de 
betrokken Debiteur toezenden.

10.4  De Cliënt verschaft aan Deutsche Bank op de in de Contractsdocumentatie 
voorgeschreven wijzen de door Deutsche Bank verzochte informatie met 
betrekking tot de Vorderingen, waaronder de NAW gegevens en/of Kamer 
van Koophandel gegevens van de Debiteuren. Deutsche Bank is te allen 
tijde bevoegd nadere instructies te geven voor de aanlevering van informatie 
met betrekking tot de Vorderingen of wijzigingen aan te brengen in de 
daartoe bestemde formulieren en handleidingen.

10.5  De Cliënt zal op eerste verzoek van Deutsche Bank de facturen met betrek-
king tot de Vorderingen verschaffen.

 d)  Deutsche Bank is gerechtigd ter zake van alle vorderingen uit hoofde 
van de in dit artikel bedoelde verzekeringen in en buiten rechte nako-
ming te eisen, betalingen in ontvangst te nemen, kwijting te verlenen 
alsook schikkingen te treffen, onverminderd het in artikel 7.24 bepaalde.

7.12  Beschikking (zie ook artikel 7.3)
 a)  De Cliënt is uitsluitend bevoegd Voorraden te vervreemden, indien dit 

gebeurt binnen zijn normale bedrijfsuitoefening en overeenkomstig de 
aard en bestemming van die Voorraden. Deze bevoegdheid bestaat 
totdat Deutsche Bank anders aangeeft.

 b)  De Cliënt is bij -bevoegde of onbevoegde- vervreemding van Voorraden 
verplicht de opbrengst te laten voldoen op een door hem bij Deutsche 
Bank aangehouden rekening en, indien niettemin op andere wijze wordt 
betaald, de desbetreffende bedragen onverwijld op zodanige rekening 
te voldoen. Indien de transactie anders dan tegen onmiddellijke betaling 
geschiedt, zal de Cliënt terstond tot zekerheid voor de vorderingen 
waarvoor het pandrecht is/was gevestigd alle vorderingen uit hoofde 
van die transactie aan Deutsche Bank in eerste pand geven en/of de 
wissels of andere handelspapieren, aan Deutsche Bank geëndos-
seerd, ten titel van verpanding aan haar overhandigen. De Cliënt is niet 
bevoegd anderszins over deze vorderingen te beschikken.

7.13  Verhuur, gebruik etcetera
  Het is de Cliënt niet toegestaan Voorraad zonder toestemming van 

Deutsche Bank te verhuren, in huurkoop of in lease te geven, of buiten zijn 
bedrijf in gebruik te geven.

7.14  Opgave van Voorraden
  De Cliënt zal, steeds wanneer Deutsche Bank dit verlangt, Deutsche Bank 

terstond een door de Cliënt gedateerde en onder tekende opgave verstrek-
ken van de Voorraden, onder vermelding van de locatie(s) waar deze 
zich bevinden. De Cliënt zal hierbij de aanwijzingen van Deutsche Bank 
opvolgen. Het ontbreken van een correcte opgave laat de geldigheid van het 
pandrecht onverlet. 

7.15  Inspectie
  De Cliënt is gehouden te allen tijde aan door Deutsche Bank aan te wijzen 

personen terstond toegang te verschaffen tot de locatie(s) waar zich de 
Voorraden bevinden, opdat Deutsche Bank zich kan vergewissen van de 
samenstelling en de waarde daarvan, van de staat waarin deze verkeren, en 
Deutsche Bank (andere) maatregelen kan treffen tot vaststelling, behoud en/
of uitoefening van haar rechten.

7.16  Vuistpand
  De Cliënt is verplicht, indien en voor zover Deutsche Bank dit verlangt, de 

Voorraden terstond over te brengen in de macht van Deutsche Bank of die 
van een door Deutsche Bank aan te wijzen derde, op een door Deutsche 
Bank te bepalen plaats. Deutsche Bank is bevoegd die maatregelen ook zelf 
te treffen; de Cliënt zal indien Deutsche Bank die maatregelen treft, daaraan 
zijn medewerking verlenen.

 Bepalingen voor Verpanding van Vorderingen en/of Orders
7.17  Reikwijdte
 a)  De artikelen 7.18 tot en met 7.24 zijn van toepassing, voor zover zij 

betrekking hebben op Vorderingen en/of Orders die de Cliënt krachtens 
de Pandakte en/of de Overeenkomst aan Deutsche Bank in pand dient 
te geven.

 b)  Met betrekking tot Vorderingen en/of Orders die in de plaats van één of 
meer Goederen zijn getreden en waarop van rechtswege een pandrecht 
ten gunste van Deutsche Bank rust, zijn de artikelen 7.18 tot en met 
7.24 van toepassing voor zover hun strekking zich daartegen niet verzet.

7.18  Doorlopende verplichting; aanvaarding; administratie
 a)  Op de Cliënt rust een doorlopende verplichting om de Vorderingen en/

of Orders steeds zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven 
dagen na de leverantie van de Voorraden waarop de Vordering betrek-
king heeft, aan Deutsche Bank in pand te geven, waartoe hij zich van 
Verpandingsformulieren dient te bedienen behoudens instemming van 
Deutsche Bank met een andere wijze van inpandgeving.

 b)  De inontvangstneming van het Verpandingsformulier danwel enig ander 
voor Deutsche Bank acceptabel document strekkende tot verpanding, 
geldt als blijk van aanvaarding door Deutsche Bank van de verpanding.

 c)  Het totaalbedrag van de verpande Vorderingen wordt door Deutsche 
Bank geadministreerd op een rekening Vorderingen. De Cliënt ontvangt 
mutatieverslagen van deze rekening.

7.19  Verpandingsbevoegdheid
  Een ieder die bevoegd is over de rekening(en) van de Cliënt bij Deutsche 

Bank te beschikken, is tevens bevoegd tot inpandgeving van de Vorderingen 
en/of Orders.

7.20  Afhankelijke rechten; nevenrechten
  De verpanding geschiedt met alle aan de Vorderingen en/of Orders verbon-

den afhankelijke rechten en nevenrechten.
7.21  Betalingen (zie ook artikel 7.3)
 a)  De Pandgever is verplicht de verpande Vorderingen te laten voldoen 

op een door Deutsche Bank aan te wijzen bankrekening voor de valuta 
waarin de betreffende Vorderingen zijn gesteld.

 b)  Indien een Debiteur ter zake van een verpande Vordering enigerlei 
betaling doet aan de Cliënt in plaats van op een door Deutsche Bank 
aangewezen rekening, is de Cliënt gehouden Deutsche Bank daarvan 
terstond schriftelijk in kennis te stellen en het ontvangen bedrag op eer-
ste verzoek van Deutsche Bank terstond met vermelding van de nodige 
gegevens op zodanige rekening door te betalen.

 c)  Over ontvangen betalingen zal Deutsche Bank de Cliënt onverwijld 
informeren. De ontvangsten worden in diens rekening-courant in de 
boeken van Deutsche Bank geboekt, terwijl hetzelfde bedrag op de 
rekening Vorderingen in mindering wordt gebracht.

7.22  Mededeling aan schuldena(a)r(en); verificatie
 a)  Deutsche Bank is bevoegd te allen tijde van het pandrecht mededeling 

te doen aan de betrokken schuldena(a)r(en).
 b)  Deutsche Bank behoudt zich het recht voor de aan haar verpande 

Vorderingen en/of Orders op enig moment te verifiëren. De Cliënt zal 
daaraan iedere medewerking verlenen.
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16.  VALUTERING, CREDITERING EN DEBITERING 
VAN RENTE

16.1   Valutering van voor de Cliënt ontvangen bedragen geschiedt naar branche-
gebruikelijke maatstaven.

16.2   Deutsche Bank zal op door haar vast te stellen tijdstippen, doch tenminste 
éénmaal per jaar, de rekening van de Cliënt voor de lopende rente crediteren 
respectievelijk debiteren. Indien het tijdstip waarop bedoelde rekening voor 
de lopende rente wordt gecrediteerd niet samenvalt met het tijdstip waarop 
die rekening voor de lopende rente wordt gedebiteerd, zal Deutsche Bank 
de Cliënt daarvan schriftelijk in kennis stellen.

17. CREDITERING ONDER VOORBEHOUD

17.1  Iedere creditering geschiedt onder het voorbehoud dat, indien Deutsche 
Bank de tegenwaarde daarvoor nog moet ontvangen, deze tijdig en behoor-
lijk in haar bezit komt. Bij gebreke daarvan is Deutsche Bank bevoegd de 
creditering ongedaan te maken. Indien de Cliënt op een eurorekening is ge-
crediteerd terzake van papier in niet-EMU-valuta of terzake van andere wat 
betreft de eurotegenwaarde aan waardewisseling onderhevige zaken, zal de 
ongedaanmaking geschieden door debitering met het bedrag, waarvoor de 
Cliënt op de dag van de ongedaanmaking die niet-EMU-valuta of die zaken 
had kunnen verwerven.

18. INSCHAKELING VAN DERDEN

18.1   Cliënt gaat ermee akkoord dat Deutsche Bank binnen de Deutsche Bank 
groep al dan niet van Cliënt ontvangen (vertrouwelijke) informatie over Cliënt 
verstrekt, indien dit naar het oordeel van Deutsche Bank noodzakelijk is.

18.2   Deutsche Bank is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de 
Cliënt en bij de uitvoering van andere overeenkomsten met de Cliënt 
gebruik te maken van de diensten van derden alsmede goederen en/of 
waarde papieren van de Cliënt ten name van Deutsche Bank aan derden in 
bewaring te geven. 

18.3  Deutsche Bank is te allen tijde bevoegd voor de incasso van Vorderingen 
gebruik te maken van de diensten van een incassobureau. Artikel 1.1 en 
Artikel 2 van de Algemene Bepalingen van toepassing op Debiteurenbeheer 
zijn van overeenkomstige toepassing.

18.4  Deutsche Bank zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in 
acht nemen. Indien Deutsche Bank aantoont, dat zij zorgvuldig is geweest 
in haar keuze, is zij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden. 
Indien de Cliënt in dat geval schade heeft geleden, zal Deutsche Bank hem 
in ieder geval zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij zijn pogingen deze schade 
ongedaan te maken. Dit laat onverlet de eventuele aansprakelijkheid van 
Deutsche Bank uit hoofde van artikel 28 van deze Gemeenschappelijke 
Bepalingen.

19. RISICO VAN ZENDINGEN

19.1  Indien Deutsche Bank in opdracht van de Cliënt goederen en/of waarde-
papieren aan de Cliënt of aan derden zendt, geschiedt die verzending voor 
risico van de Cliënt.

20. BEWIJSKRACHT ADMINISTRATIE DEUTSCHE BANK

20.1   Tegenover de Cliënt strekt een door Deutsche Bank getekend uittreksel uit 
haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de Cliënt geleverd 
tegenbewijs.

20.2   Ingeval van geschil over enig saldo dat de Cliënt opeisbaar aan Deutsche 
Bank verschuldigd is, is de Cliënt niet gerechtigd de betaling van dat saldo 
geheel te weigeren of op te schorten, onverminderd de verplichting van 
Deutsche Bank om het eventueel teveel ontvangen bedrag aan de Cliënt 
terug te betalen.

20.3   De Cliënt is verplicht de door Deutsche Bank aan hem gezonden bevestigin-
gen, rekeningafschriften, nota’s of andere opgaven terstond na ontvangst 
te controleren. Voorts dient de Cliënt te controleren of door of namens hem 
gegeven opdrachten door Deutsche Bank juist en volledig zijn uitgevoerd. 
Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid is de Cliënt verplicht 
Deutsche Bank daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. In de 
hiervoor bedoelde gevallen is Deutsche Bank verplicht om de door haar 
gemaakte fouten en vergissingen te herstellen.

20.4   Indien de Cliënt de inhoud van bevestigingen, rekeningafschriften, nota’s of 
andere opgaven van Deutsche Bank aan de Cliënt niet heeft betwist binnen 
één maand nadat die stukken redelijkerwijze geacht kunnen worden de 
Cliënt te hebben bereikt, geldt de inhoud van die stukken als door de Cliënt 
te zijn goedgekeurd. Indien in dergelijke stukken rekenfouten voorkomen, 
is Deutsche Bank bevoegd en verplicht die rekenfouten te herstellen, ook 
nadat genoemde termijn van één maand is verstreken.

21. VERREKENINGSRECHT

21.1  Deutsche Bank is steeds bevoegd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of 
onder voorwaarde van de Cliënt heeft te vorderen, te verrekenen met al dan 
niet opeisbare tegenvorderingen van de Cliënt op Deutsche Bank, ongeacht 
de valuta waarin die vorderingen luiden.

11. VERDERE LEVERINGEN

11.1  Zolang een Debiteur enige door de Cliënt aan Deutsche Bank verpande Vor-
dering niet binnen de vastgestelde of vigerende termijn(en) integraal op een 
door Deutsche Bank aangewezen rekening heeft voldaan, zal de Cliënt aan 
die Debiteur geen Voorraden leveren tegen documentair krediet, contante 
betaling of andere documentaire incasso.

12. DISPUTEN

12.1  In geval van een Dispuut zal de Cliënt:
 a)  Deutsche Bank daarvan terstond schriftelijk in kennis stellen en daarbij 

gemotiveerd aangeven of en in hoeverre hij die betwisting en/of weige-
ring danwel opschorting en/of verrekening gegrond acht;

 b)  tekortkomingen ter zake van de levering van de Voorraden op adequate 
wijze verhelpen, onverminderd het in artikel 10.1 van deze Gemeen-
schappelijke Bepalingen bepaalde.

12.2   Vorderingen welke onderhevig zijn aan een Dispuut kunnen door Deutsche 
Bank 60 dagen na de dispuutmelding verwijderd worden uit de rekening 
Vorderingen.

12.3   Onverminderd het recht van Deutsche Bank om te allen tijde het pandrecht 
op een Vordering te beëindigen, is Deutsche Bank ingeval van een  
Dispuut op schriftelijk verzoek van de Cliënt gehouden, ter keuze van 
Deutsche Bank:

 a)  in een rechterlijke c.q. arbitrale procedure veroordeling van de Debiteur 
te vorderen tot betaling van die Vordering op een door Deutsche Bank 
aangewezen rekening, danwel:

 b)  de Cliënt volmacht te verlenen in diens eigen naam in een rechterlijke 
c.q. arbitrale procedure veroordeling van de Debiteur te vorderen tot be-
taling van de Vordering aan de Cliënt als gevolmachtigde van Deutsche 
Bank, danwel:

 c)  de Cliënt aan te bieden de koop en de cessie van de Vordering, voorzo-
ver zij reeds tot stand zijn gekomen, te ontbinden resp. door retro-cessie 
ongedaan te maken, voor welk geval Deutsche Bank de Cliënt volmacht 
verleent als bedoeld in sub b van dit artikel.

13. CREDITNOTA’S

13.1   Eventuele creditnota’s dienen in voorkomende gevallen onverwijld te 
worden vervaardigd en binnen zeven dagen aan Deutsche Bank te worden 
gemeld.

13.2   De aanmelding geschiedt conform de door Deutsche Bank te verstrekken 
instructies en met gebruikmaking van door Deutsche Bank vast te stellen 
formulieren.

14. COMMISSIE EN ANDERE VERGOEDINGEN

14.1   De Cliënt is Deutsche Bank over het nominale bedrag der aan Deutsche 
Bank verpande Vorderingen een nader overeen te komen commissie ver-
schuldigd. Deze commissie wordt door de Cliënt opeisbaar verschuldigd op 
de dag waarop de Vordering aan Deutsche Bank wordt verpand.

14.2   De Cliënt is gelijke commissie verschuldigd over Vorderingen die hij in 
strijd met zijn verpandingsverplichting niet of niet tijdig aan Deutsche Bank 
heeft verpand. Deze commissie wordt de Cliënt met terugwerkende kracht 
opeisbaar verschuldigd per de desbetreffende factuurdatum.

14.3   Voor de berekening van de commissie over een Vordering welke luidt in een 
andere valuta dan euro wordt de valuta waarin de Vordering luidt gehan-
teerd.

14.4  Onverminderd aanvullende afspraken en eenmalige vergoedingen bij het 
aangaan van de Overeenkomst is de Cliënt aan Deutsche Bank maandelijks 
de Service Fee verschuldigd ter vergoeding van kosten van onder meer het 
registreren van pandrechten, behandeling in het buitenland (indien toepas-
selijk) en het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. 

14.5  Deutsche Bank is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de Service Fee 
en de tarieven die zij voor de Diensten in rekening brengt te herzien door 
middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling of een daartoe 
strekkende kennisgeving via de website van Deutsche Bank.

15. KOSTEN

15.1   Alle kosten vallende op de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder 
alle belastingen anders dan naar de winst, waaraan Deutsche Bank is of 
zal worden onderworpen, alsmede alle in redelijkheid gemaakte interne en 
externe kosten die voor Deutsche Bank voortvloeien uit het feit dat de Cliënt 
enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomt danwel kosten welke samenhangen met rechtsmaatrege-
len van derden jegens Deutsche Bank (zoals conservatoire beslaglegging), 
daaronder mede begrepen de kosten van incasso, van juridische bijstand 
en van deskundigen, alsmede proceskosten, tegen wie ook gemaakt, zullen 
voor rekening van de Cliënt zijn en op eerste verzoek van Deutsche Bank 
door de Cliënt worden voldaan.

15.2   De Deutsche Bank door derden, in Nederland en in het buitenland, in reke-
ning gebrachte kosten, worden geheel aan de Cliënt doorberekend.
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schriftelijk door de Cliënt aan Deutsche Bank te worden bevestigd. Indien 
de relatie tussen de Cliënt en Deutsche Bank is opgezegd, is de Cliënt 
verplicht de materialen aan Deutsche Bank terug te geven.

24.3   Indien en voor zover door Deutsche Bank elektronische communicatiemid-
delen zijn ontwikkeld en aan de Cliënt ter beschikking gesteld, zal de voor 
de Cliënt bestemde informatie welke uit de uitvoering van de Overeenkomst 
voortvloeit, zoveel mogelijk uitsluitend langs elektronische weg aan de 
Cliënt verschaft worden.

24.4   De Cliënt verplicht zich de langs elektronische weg verschafte gegevens 
terstond te controleren, conform artikel 20.3 van deze Gemeenschappelijke 
Bepalingen.

24.5   Indien de Cliënt Deutsche Bank verzoekt om de in dit artikel bedoelde 
informatie tevens langs schriftelijke weg te verschaffen en Deutsche Bank 
daarmee instemt, is de Cliënt de kosten van het aanmaken en verzenden 
van de desbetreffende stukken aan Deutsche Bank verschuldigd.

25.  OVERLEGGING VAN EN INZAGE IN FINANCIËLE 
GEGEVENS

25.1   Deutsche Bank is te allen tijde gerechtigd om inzage in de boeken en 
bescheiden van de Cliënt te nemen of door een door Deutsche Bank aan 
te wijzen derde te doen nemen, en daaruit de gegevens te putten die zij 
nodig acht voor de uitoefening van haar rechten, en de beoordeling van uit 
hoofde van de Overeenkomst op zich genomen of te nemen verplichtingen. 
De Cliënt verplicht zich hieraan zonodig op eerste verzoek medewerking te 
verlenen.

25.2   De Cliënt zal Deutsche Bank zowel op haar eerste verzoek als ongevraagd 
alle inlichtingen verschaffen over zijn financiële positie en ontwikkelingen in 
zijn bedrijfsvoering die daarop een belangrijke invloed kunnen hebben.

26. VERZEKERINGEN

26.1  De Cliënt zal er steeds voor zorgen op voldoende en verantwoorde wijze 
tegen de voor zijn branche en zijn bedrijf algemene en specifieke bedrijfs-
risico’s verzekerd te zijn.

27.  HERSTRUCTURERINGSCLAUSULE  
(BIJ VENNOOTSCHAPPEN)

27.1  De Cliënt zal Deutsche Bank onmiddellijk in kennis stellen van wijzigingen in 
zijn vennootschappelijke structuur en in die van zijn eventuele dochterven-
nootschappen en groepsmaatschappijen, daaronder begrepen wijzigingen 
in de persoon of de personen van de aandeelhouder(s) van de Cliënt en zijn 
eventuele dochtervennootschappen en groepsmaatschappijen.

28. AANSPRAKELIJKHEID VAN DEUTSCHE BANK

28.1   Deutsche Bank is aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van 
een verplichting jegens de Cliënt te wijten is aan haar schuld of krachtens 
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar 
rekening komt, onverminderd het elders in de ABD bepaalde.

28.2   Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet, is Deutsche Bank in ieder 
geval niet aansprakelijk indien een tekort koming van Deutsche Bank het 
gevolg is van: - internationale conflicten; - gewelddadige of gewapende 
acties; - maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale 
overheid; - maatregelen van een toezichthoudende instantie; - boycot-
acties; - arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel; 
- storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of 
in apparatuur of programmatuur van Deutsche Bank of van derden.

28.3   Indien zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in het vorige lid van dit 
artikel, zal Deutsche Bank -teneinde daaruit voor de Cliënt voortvloeiende 
nadelige gevolgen te beperken- die maatregelen treffen die in redelijkheid 
van haar gevergd kunnen worden.

29. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

29.1   De Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode,  
gerekend vanaf de ingangs datum en wordt na afloop van deze periode 
steeds stilzwijgend met een zelfde periode verlengd, tenzij de Over een-
komst door één der partijen is opgezegd. Een dergelijke opzegging dient te 
geschieden per aange tekende brief, met inachtneming van een opzeg-
gingstermijn van drie maanden vòòr het verstrijken van de desbetreffende 
periode.

29.2   Indien de Overeenkomst tussentijds door de Cliënt wordt beëindigd, is 
Deutsche Bank gerechtigd tot vergoeding van door haar geleden verlies en 
gederfde winst. Deze vergoeding zal tenminste bestaan uit de over de te 
verwachten gemiddelde omzet in de resterende contractsperiode anders 
verschuldigde commissie (met inachtneming van de overeengekomen 
minimum commissie) alsmede de individuele opslag debetrente over het 
verwachte kredietgebruik in die periode en de kredietprovisie over die 
periode.

29.3   Deutsche Bank zal nimmer gehouden zijn tot voldoening van enige vergoe-
ding of schadeloosstelling van welke aard dan ook, daaronder begrepen (in)
directe – of gevolgschade welke door de Cliënt beweerdelijk wordt geleden 
als gevolg van beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

  Indien echter de vordering van Deutsche Bank op de Cliënt of de tegenvor-
dering van de Cliënt op Deutsche Bank nog niet opeis baar is, zal Deutsche 
Bank -mits de vordering van Deutsche Bank en de tegenvordering van de 
Cliënt in dezelfde valuta luiden- van haar verrekeningsbevoegdheid geen ge-
bruik maken tenzij op de tegenvordering van de Cliënt beslag wordt gelegd 
of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk 
recht wordt gevestigd of de Cliënt zijn tegenvordering onder bijzondere titel 
overdraagt.

  Vorderingen in niet-EMU-valuta worden verrekend tegen de koers van de 
euro voor de betrokken valuta op de dag van verrekening. Deutsche Bank 
zal de Cliënt zo mogelijk tevoren in kennis stellen van het gebruik maken 
van haar verrekeningsbevoegdheid.

22. ZEKERHEIDSSTELLING

22.1  De Cliënt is verplicht desgevraagd op eerste verzoek voldoende zekerheid 
te stellen voor de nakoming van zijn bestaande verplichtingen jegens 
Deutsche Bank. Is een gestelde zekerheid onvoldoende geworden, dan is 
de Cliënt verplicht desgevraagd die zekerheid aan te vullen of te vervangen. 
Een verzoek als hiervoor bedoeld dient schriftelijk te geschieden en de reden 
van het verzoek te vermelden. De omvang van de gevraagde zekerheid 
dient in redelijke verhouding te staan tot het beloop van de desbetreffende 
verplichtingen van de Cliënt.

23. AANPASSING OVEREENKOMST EN ABD

23.1  Deutsche Bank is bevoegd de ABD te wijzigen of aan te vullen of geheel te 
vervangen door een nieuwe versie. Deutsche Bank stelt de Cliënt tenminste 
dertig (30) kalenderdagen voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk of 
elektronisch van elke wijziging of aanvulling of vervanging op de hoogte. 
Indien de Cliënt niet vóór de genoemde ingangsdatum schriftelijk aan Deut-
sche Bank te kennen heeft gegeven bezwaar te maken tegen de aanvulling, 
de wijziging of de vervanging, wordt die Cliënt geacht deze te hebben 
aanvaard en worden de wijzigingen of aanvullingen in de nieuwe versie van 
de ABD verbindend voor die Cliënt. Indien een Client schriftelijk bezwaar 
heeft gemaakt tegen toepasselijkheid van de nieuwe versie van de ABD, is 
Deutsche Bank bevoegd de Diensten met inachtneming van een termijn van 
één maand op te zeggen en de Overeenkomst te ontbinden.

23.2  Deutsche Bank is bevoegd de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen. 
De procedure voor wijziging of aanvulling die in artikel 23.1 is beschreven, 
geldt ook voor de situatie waarin Deutsche Bank overgaat tot wijziging of 
aanvulling van de Overeenkomst.

23.3  Deutsche Bank is te allen tijde bevoegd de Gebruikershandleiding eenzijdig 
te wijzigen. Het moment van publicatie op de website van Deutsche Bank 
geldt als de ingangsdatum van de nieuwe versie van de Gebruikershandlei-
ding.

23.4  Deutsche Bank mag de Contractsdocumentatie met onmiddellijke ingang 
eenzijdig wijzigen indien de grondslag van de wijziging van de Contracts-
documentatie voortvloeit uit een aanwijzing van een toezichthouder van 
Deutsche Bank, gewijzigde wet- en/of regelgeving, of een uitspraak van een 
rechter of een klachten- of geschillencommissie.

23.5  Deutsche Bank mag de Diensten en de daarop betrekking hebbende 
Contractsdocumentatie met onmiddellijke ingang eenzijdig wijzigen als 
van Deutsche Bank niet in redelijkheid kan worden gevergd de Diensten 
ongewijzigd voort te zetten.

23.6  In die gevallen waarin bij de Overeenkomst aan Deutsche Bank geen De-
biteurenbeheer is opgedragen, heeft Deutsche Bank het recht deze Dienst 
desalniettemin te verlenen wanneer het risico van niet-terugbetaling van 
aan de Cliënt verstrekte voorschotten danwel enige andere omstandigheid 
Deutsche Bank daartoe aanleiding geeft. In dat geval zal zij de debiteuren-
portefeuille geheel of gedeeltelijk in haar administratie op (doen) nemen en 
met uitsluiting van de Cliënt overgaan tot incassering van de aan Deutsche 
Bank (stil) verpande danwel in eigendom overgedragen Vorderingen. In dat 
geval zijn de Algemene Bepalingen van toepassing op Debiteurenbeheer 
van kracht.

24. COMMUNICATIE

24.1   De Cliënt dient er zorg voor te dragen dat opdrachten, opgaven en mede-
delingen aan Deutsche Bank duidelijk zijn en de juiste gegevens bevatten. 
Formulieren dienen door de Cliënt volledig te worden ingevuld. Andere  
door Deutsche Bank goedgekeurde informatiedragers of communicatie-
middelen moet de Cliënt overeenkomstig de aan wijzingen van Deutsche 
Bank gebruiken.

  Deutsche Bank is bevoegd om opdrachten niet uit te voeren indien bij het 
geven van die opdrachten geen gebruik is gemaakt van door Deutsche Bank 
vastgestelde of goedgekeurde formulieren of van andere door Deutsche 
Bank goedgekeurde informatiedragers of communicatiemiddelen. Deutsche 
Bank kan verlangen dat mededelingen in een bepaalde vorm worden 
gedaan.

24.2   Indien de Cliënt enige onregelmatigheid zoals verlies, diefstal of misbruik 
met betrekking tot door Deutsche Bank ter beschikking gestelde materialen 
(zoals stempels, formulieren, informatiedragers of communicatiemiddelen) 
constateert, dient hij daarvan terstond mededeling te doen aan Deutsche 
Bank. Tot het moment waarop Deutsche Bank deze mededeling ontvangt, 
zijn de gevolgen van het gebruik van die materialen voor rekening en risico 
van de Cliënt, tenzij de Cliënt aantoont dat Deutsche Bank schuld 
 te verwijten is. Daarna zijn die gevolgen voor rekening en risico van 
Deutsche Bank, tenzij Deutsche Bank aantoont, dat de Cliënt opzet of grove 
schuld te verwijten is. Een mededeling inzake enige onregelmatigheid dient 
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32.  PARALLELLE SCHULD VOOR VERBINTENISSEN  
JEGENS DEUTSCHE BANK NEDERLAND N.V.

32.1  Voor de toepassing van dit artikel 32 wordt onder “Corresponderende 
Verbintenis” van een Cliënt verstaan: iedere bestaande of toekomstige 
betalingsverplichting van die Cliënt jegens Deutsche Bank Nederland N.V. 
uit welken hoofde ook en al of niet in de gewone dienstverlening.

32.2  Iedere Cliënt verbindt zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk om ter 
grootte van iedere Corresponderende Verbintenis van die Cliënt zoals 
deze op enig moment kan bestaan, een bedrag te voldoen aan Deutsche 
Bank (een “Parallelle Schuld”). Iedere betalingsverplichting van een Cliënt 
uit hoofde van een Parallelle Schuld is opeisbaar op het moment dat de 
betreffende Corresponderende Verbintenis van die Cliënt opeisbaar is. De 
uit de vorige zin voortvloeiende vorderingen van Deutsche Bank zijn eigen, 
onafhankelijke en zelfstandige vorderingen van Deutsche Bank.

32.3  Een bedrag dat door een Cliënt aan Deutsche Bank is voldaan uit hoofde 
van een Parallelle Schuld, ontslaat die Cliënt voor eenzelfde bedrag van de 
daaraan gerelateerde Corresponderende Verbintenis jegens Deutsche Bank 
Nederland N.V. Een bedrag dat door een Cliënt aan Deutsche Bank Ne-
derland N.V. is voldaan uit hoofde van een Corresponderende Verbintenis, 
ontslaat die Cliënt voor eenzelfde bedrag van zijn verplichtingen uit hoofde 
van de daaraan gerelateerde Parallelle Schuld jegens Deutsche Bank. Het 
totale uitstaande bedrag onder een Parallelle Schuld van een Cliënt zal in 
geen geval meer bedragen dan het totale uitstaande bedrag onder de daar-
aan gerelateerde Corresponderende Verbintenis van die Cliënt.

32.4  Iedere Cliënt verklaart ermee bekend te zijn dat ieder zekerheidsrecht 
mede wordt gevestigd tot zekerheid van zijn parallelle schulden jegens 
Deutsche Bank als bedoeld in dit artikel 32 alsmede, gezien de hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor de verplichtingen van iedere andere Cliënt uit hoofde 
van de hoofdelijkheidsakte tussen Deutsche Bank en de Cliënt, de parallelle 
schulden van iedere andere Cliënt jegens Deutsche Bank (tenzij uitdrukkelijk 
anders schriftelijk overeengekomen). Iedere Cliënt verklaart ermee bekend 
te zijn dat ieder zekerheidsrecht aldus mede strekt tot zekerheid voor al zijn 
verbintenissen en die van de andere Cliënten jegens Deutsche Bank Neder-
land N.V. (tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen).

33.  BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS;  
INFORMATIE-UITWISSELING

33.1  Deutsche Bank zal de persoonsgegevens van de (potentiële) Cliënt, diens 
vertegenwoordigers en andere betrokkenen behandelen overeenkomstig 
toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens 
en de persoonlijke levenssfeer. De verwerking van persoonsgegevens 
geschiedt in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en is 
in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

 a)  het beoordelen en accepteren van een (potentiële) Cliënt, het aangaan 
en uitvoeren van overeenkomsten met een (potentiële) Cliënt en het 
afwikkelen van betalingsverkeer;

 b)  het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van 
statistische en wetenschappelijke doeleinden;

 c)  het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie 
met een (potentiële) cliënt of andere betrokkene tot stand te brengen 
en/of in stand te houden dan wel uit te breiden;

 d)  het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële 
sector, daaronder mede begrepen het onderkennen, voorkomen, 
onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) (strafbare of ongewenste) 
gedragingen gericht tegen de branche waar Deutsche Bank deel van 
uitmaakt, de groep waartoe Deutsche Bank behoort, Deutsche Bank 
zelf, haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de 
deelname aan waarschuwingssystemen;

 e) het voldoen aan wettelijke verplichtingen; en
 f) het beheren van de relatie met de Cliënt.
33.2  In aanvulling op hetgeen met betrekking tot persoonsgegevens is bepaald 

in artikel 33.1 gelden artikelen 10 en 11 van de Algemene Bankvoorwaar-
den. Deutsche Bank is bevoegd gegevens van een Cliënt, waaronder 
persoonsgegevens, te verstrekken aan een (potentiële) rechtsopvolger van 
Deutsche Bank onder algemene of bijzondere titel, onder meer in het kader 
van financieringstransacties. Ook is Deutsche Bank bevoegd deze gegevens 
te verstrekken aan een derde die partij is of zal worden bij een verpanding 
of overdracht door Deutsche Bank van haar rechten en verplichtingen. 
Deutsche Bank is bevoegd om persoonsgegevens uit te wisselen binnen 
de groep waartoe Deutsche Bank behoort, onder meer voor de in dit artikel 
33.2 en in artikel 33.1 genoemde activiteiten, waaronder commerciële doel-
einden zoals verzending van informatie aan een (potentiële) cliënt en andere 
gerichte marketingactiviteiten, alsmede in het kader van financieringstrans-
acties.

33.3  Deutsche Bank is bevoegd ten behoeve van haar bedrijfsvoering of de 
uitvoering van haar activiteiten derden in te schakelen, zowel binnen als 
buiten de groep waartoe Deutsche Bank behoort en zowel binnen als buiten 
de Europese Unie.

33.4  Deutsche Bank is bevoegd voor de beoordeling van de financiële positie van 
een Cliënt informatie in te winnen bij derden, waaronder begrepen bureaus 
die de kredietwaardigheid beoordelen.

34. NEDERLANDS RECHT; GESCHILLEN
 
34.1  Op de betrekkingen tussen de Cliënt en Deutsche Bank is Nederlands recht 

van toepassing. Geschillen tussen de Cliënt en Deutsche Bank worden aan-
hangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij wetgeving of 
internationale verdragen dwingend anders voorschrijven. Indien Deutsche 
Bank als eisende partij optreedt is zij, in afwijking van het voorgaande, 
bevoegd om een geschil aanhangig te maken bij de voor de Cliënt in aan-
merking komende buitenlandse rechter.

30. ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING

30.1   Deutsche Bank is bevoegd de Overeenkomst zonder inachtneming van 
enige termijn en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen: 

 a)  indien de Cliënt één of meer van zijn verplichtingen ingevolge de Over-
eenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

 b)  indien door Deutsche Bank de Dienst Kredietverlening wordt opgezegd; 
 c)  indien de Cliënt besluit tot beëindiging van zijn bedrijf, tot gehele of 

gedeeltelijke staking, verkoop, verhuur of vervreemding van zijn onder-
neming, indien een voor de uitoefening van het bedrijf van de Cliënt 
noodzakelijke bevoegdheid, vergunning of inschrijving vervalt of aan 
de Cliënt wordt ontzegd of ontnomen, indien de aard van het door de 
Cliënt uitgeoefende bedrijf naar het oordeel van Deutsche Bank ingrij-
pend wordt gewijzigd, indien de Cliënt besluit tot verplaatsing van de 
uitoefening van zijn bedrijf naar een ander land, indien de Cliënt handelt 
in strijd met enig op de uitoefening van zijn bedrijf betrekking hebbend 
wettelijk voorschrift, indien de Cliënt ophoudt zijn huidige statutaire 
doel na te streven of zijn rechts persoonlijkheid verliest; 

 d)  bij ontbinding van het maatschaps- of vennootschapscontract, toe- of 
uittreding van één of meer maten of vennoten, ontbinding, liquidatie 
dan wel besluit of kennelijk voornemen tot ontbinding of liquidatie;

 e)  indien de Cliënt of één van zijn vennoten surseance van betaling aan-
vraagt, een verzoek tot faillietverklaring doet, in staat van faillissement 
wordt verklaard, een akkoord buiten faillissement aanbiedt, boedelaf-
stand doet of een schuldsaneringsregeling aanvraagt;

 f)  indien op het geheel of op een, naar het oordeel van Deutsche Bank 
belangrijk gedeelte van de vermogens bestand delen van de Cliënt exe-
cutoriaal beslag wordt gelegd of indien een daarop gelegd conservatoir 
beslag niet is vernietigd of opgeheven binnen dertig dagen na de dag 
van beslaglegging, danwel indien de vermogens bestanddelen van de 
Cliënt geheel of voor een, naar het oordeel van Deutsche Bank, belang-
rijk deel worden vervreemd of bezwaard, onteigend of geconfisqueerd, 
zijn tenietgegaan of beschadigd;

 g)  indien de juridische structuur van de Cliënt wordt gewijzigd en/of de 
Cliënt een fusie of belangen gemeen schap met één of meer derden 
aangaat of indien zich - al dan niet als gevolg van een aandelenover-
dracht - een, naar het oordeel van Deutsche Bank, ingrijpende wijziging 
voordoet in de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming 
of praktijk van de Cliënt, danwel indien er een, naar het oordeel van 
Deutsche Bank, ingrijpende wijziging mocht komen in de statuten of 
reglementen van de Cliënt;

 h)  indien de Cliënt zijn aandeelhouders ontheft van een verplichting tot 
storting op niet-volgestorte aandelen, overgaat tot inkoop van eigen 
aandelen, terugbetaling op aandelen, dan wel een besluit daartoe 
neemt of het kennelijke voornemen daartoe heeft, een en ander zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Deutsche Bank;

 i)  indien één der onder c. tot en met h. genoemde omstandigheden 
zich voordoet ten aanzien van één of meer van de ondernemingen 
of vennootschappen die in de geconsolideerde balans van de Cliënt 
zijn opgenomen of ten aanzien van één of meer ondernemingen of 
vennootschappen die een controlerend belang in de Cliënt hebben of 
indien zodanige onderneming(en) of vennootschap(pen) in gebreke blijft 
(blijven) met de nakoming van enige verplichting jegens Deutsche Bank 
verband houdende met door Deutsche Bank verstrekte krediet- en/of 
garantiefaciliteiten;

 j)  bij verlies, vernietiging, beschadiging, tenietgaan of vervallen door 
welke oorzaak ook van het geheel of een gedeelte van de aan Deutsche 
Bank tot zekerheid strekkende vermogensbestanddelen; 

 k)  indien de Cliënt Deutsche Bank onjuiste gegevens heeft verstrekt of 
haar gegevens heeft onthouden welke voor Deutsche Bank met het oog 
op het aangaan van de Overeenkomst van wezenlijk belang zijn;

 l)  indien wetgeving of de interpretatie daarvan is gewijzigd, dan wel 
indien een overheidsmaatregel is genomen, die betrekking of invloed 
heeft of kan hebben op de Overeenkomst en/of de verstrekte zeker-
heden en/of de waarde daarvan, en de Cliënt en Deutsche Bank binnen 
een redelijke door Deutsche Bank te stellen termijn geen schriftelijke 
overeenstemming hebben bereikt over de aanpassing van de desbetref-
fende bepalingen en/of zekerheden, waarbij als uitgangspunt dient dat 
de positie van Deutsche Bank niet in een naar haar oordeel negatieve 
zin verandert.

30.2   Indien Deutsche Bank tot beëindiging ingevolge het hiervoor bepaalde 
overgaat, zal de Cliënt bij wijze van vergoeding van door Deutsche Bank 
geleden verlies en gederfde winst haar een direct opeisbare vergoeding 
ineens betalen. Deze vergoeding bedraagt 1% van het op het moment 
van beëindiging door de Cliënt aan Deutsche Bank verschuldigde bedrag. 
Een en ander laat het bepaalde in artikel 29.2 van de Gemeenschappelijke 
Bepalingen onverlet.

31.  RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  
NA BEËINDIGING

31.1   Deutsche Bank zal na opzegging of beëindiging van de Overeenkomst zo 
spoedig mogelijk tot afwikkeling van de wederzijdse rechten en verplich-
tingen met de Cliënt overgaan. Cliënt zal aan deze afwikkeling alle door 
Deutsche Bank noodzakelijk geachte medewerking verlenen.

31.2   Tijdens de in het vorige lid bedoelde afwikkelingsperiode blijven de bepalin-
gen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.
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3. GEBRUIK VAN DE WERKKAPITAALFINANCIERING

3.1   De Werkkapitaalfinanciering kan worden gebruikt voor het opnemen van 
gelden in rekening-courant en, indien inkoopfinanciering of transactie-
financiering is overeengekomen, voor het doen openen van Accreditieven 
met een looptijd van maximaal één jaar. Een jaar in de zin van dit artikel 3.1 
wordt gelijk gesteld op driehonderd zestig (360) dagen.

3.2  Het Accreditief kan worden geopend in euro, USD, GBP, JPY of een andere 
in de Overeenkomst aangegeven valuta, met dien verstande dat die betref-
fende valuta vrij verhandelbaar en vrij converteerbaar dient te zijn.

3.3   De Werkkapitaalfinanciering zal niet (mede) aangewend mogen worden tot 
het behalen van rentevoordelen door middel van transacties welke niet geacht 
kunnen worden te behoren tot de normale bedrijfsuitoefening van de Cliënt.

4. OPENEN VAN ACCREDITIEVEN

4.1  Accreditieven mogen door iedere entiteit binnen de Deutsche Bank groep 
worden geopend.

4.2  Deutsche Bank is steeds bevoegd het openen van een Accreditief te 
weigeren.

5.  PROVISIES EN ANDERE VERGOEDINGEN  
VOOR ACCREDITIEVEN

5.1  Deutsche Bank brengt voor het gebruik van obligokrediet in de vorm van In-
koopfinanciering of Transactiefinanciering provisies en andere vergoedingen 
in rekening. De verschuldigdheid en de hoogte van deze provisies en andere 
vergoedingen worden vastgelegd in de Overeenkomst, deze ABD en daarop 
gebaseerde afspraken.

5.2  Enige in de Overeenkomst opgenomen behandel fee dient per te openen 
Accreditief vooraf te worden voldaan op de dag van afgifte van dat  
Accreditief.

5.3  Enige in de Overeenkomst opgenomen Accreditief commissie dient vooraf 
te worden voldaan op de dag van afgifte van het relevante Accreditief voor 
de gehele looptijd van dat Accreditief. 
Ten behoeve van de berekening zal het percentage verschuldigd uit hoofde 
van de Accreditief commissie worden verminderd met een eventueel ver-
schuldigd percentage uit hoofde van een Accreditief provisie.

5.4  Enige in de Overeenkomst opgenomen Accreditief provisie dient vooraf te 
worden voldaan op de dag van de Overeenkomst voor de periode tot het 
einde van het kalenderjaar, en op de eerste Werkdag van ieder opvolgend 
kalenderjaar voor de periode tot aan het einde van dat kalenderjaar, of, 
indien eerder, tot de Beëindigingsdatum. 
Ten behoeve van de berekening wordt de Accreditief provisie berekend over 
het bedrag van de limiet, zoals zodanig in de Overeenkomst aangeduid, 
waarbij de Accreditief commissie overeenkomstig wordt verminderd door 
het percentage verschuldigd uit hoofde van de Accreditief provisie in 
mindering te brengen op het percentage verschuldigd uit hoofde van de 
Accreditief commissie.

5.5  Enige in de Overeenkomst opgenomen kredietvergoeding dient vooraf te 
worden voldaan op de dag van de Overeenkomst voor de periode tot het 
einde van het kalenderjaar, en op de eerste Werkdag van ieder opvolgend 
kalenderjaar voor de periode tot aan het einde van dat kalenderjaar, of, 
indien eerder, tot de Beëindigingsdatum.

5.6  De door een Cliënt verschuldigde provisies en andere vergoedingen zullen 
aan hem in rekening worden gebracht door boeking van het verschuldigde 
bedrag in zijn rekening-courant op de daarvoor nader door Deutsche Bank 
aan te geven tijdstippen. Indien een Cliënt meerdere rekeningen-courant bij 
Deutsche Bank aanhoudt, is Deutsche Bank bevoegd om de over al deze 
rekeningen verschuldigde provisies en andere vergoedingen ten laste van 
één van deze rekeningen brengen.

6. CONCENTRATIE-EFFECTEN

6.1   Ter vermijding van concentratie-effecten in de financiering komt, indien op 
één Debiteur resp. op Debiteuren in één land meer dan het in de Overeen-
komst aangegeven percentage van het totale Vorderingen- of order bestand 
uitstaat met het in de Overeenkomst aangegeven maximum bedrag, het 
meerdere daarvan in beginsel niet meer voor financiering in aanmerking.

6.2   Op verzoek van de Cliënt is Deutsche Bank bereid bij individuele Debiteuren 
van deze algemene concentratiebeperking af te wijken. Het maximum 
bedrag per Debiteur zal dan worden bepaald -tot herroeping- op basis van 
een door Deutsche Bank vooraf uit te voeren onderzoek naar de gegoedheid 
van de Debiteur. Genoemd onderzoek geschiedt enkel vanuit financierings-
oogpunt ten behoeve van Deutsche Bank en kan daarom nimmer leiden 
tot enige aansprakelijkheid danwel dekking van enig debiteurenrisico door 
Deutsche Bank.

7. RENTE EN PROVISIES

7.1   Tenzij anders overeengekomen hanteert Deutsche Bank de Deutsche Bank 
Euro Basisrente voor de renteberekening over debetsaldi in EMU-valuta 
(waaronder mede te verstaan de euro). Deutsche Bank hanteert voor de 
Deutsche Bank Euro Basisrente of enige andere toepasselijke rente het in 
de Overeenkomst vermelde minimum. De Deutsche Bank Euro Basisrente 
of enige andere toepasselijke rente wordt vermeerderd met een in de 
Overeenkomst vermelde individuele opslag. Deutsche Bank is te allen tijde 
gerechtigd de Deutsche Bank Euro Basisrente, of enige andere toepasse-
lijke rente, en de individuele opslag te wijzigen. De Cliënt wordt zo spoedig 

ALGEMENE BEPALINGEN VAN  
TOEPASSING OP DEBITEURENBEHEER

1. INCASSOMAATREGELEN

1.1   Onder incassomaatregelen worden zowel buitengerechtelijke alsook gerech-
telijke maatregelen zoals conservatoire maatregelen en het voeren van een 
rechterlijke of arbitrale procedure, verstaan.

1.2  Indien een aan Deutsche Bank verpande Vordering niet op de vervaldatum 
aan Deutsche Bank is voldaan, zal Deutsche Bank de Debiteur aanmanen 
c.q. in gebreke stellen en deze aanmaning zonodig herhalen.

1.3   Deutsche Bank zal incassomaatregelen nemen in overleg met de Cliënt en is 
gehouden de Cliënt over het verdere verloop daarvan te (doen) informeren.

1.4   Indien zich met betrekking tot een aan Deutsche Bank verpande Vordering 
een Dispuut voordoet, zal Deutsche Bank de Cliënt gedurende een in de 
branche van de Cliënt gebruikelijke periode, doch maximaal 45 dagen, in de 
gelegenheid stellen dit Dispuut met die Debiteur tot oplossing te brengen, 
alvorens verdere incassomaatregelen te nemen.

1.5   In afwijking van het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde is Deutsche 
Bank te allen tijde gerechtigd onverwijld incassomaatregelen te nemen, 
indien zij dit ter uitoefening van haar rechten en/of de behartiging van 
haar belangen danwel die van de Cliënt noodzakelijk acht. Op verzoek van 
de Cliënt laat Deutsche Bank zodanige incasso maatregelen achterwege, 
althans doet zij de voortzetting daarvan ten spoedigste staken, en zal zij van 
haar pandrecht op de betrokken Vordering afstand doen, indien en zodra de 
Cliënt genoegzame vervangende zekerheid gesteld zal hebben.

1.6   Deutsche Bank is buiten het geval bedoeld in artikel 12.3 sub a van de 
Gemeenschappelijke Bepalingen nimmer gehouden tot het nemen van 
incassomaatregelen jegens de Debiteur.

2. INCASSOKOSTEN

2.1   Alle kosten, zowel interne als externe, verbonden aan incassomaatregelen, 
komen volledig voor rekening van de Cliënt.

2.2   De Cliënt is gehouden op eerste verzoek van Deutsche Bank voldoende 
zekerheid te stellen voor de voor rekening van de Cliënt komende incas-
sokosten. Zolang de Cliënt niet aan zodanig verzoek zal hebben voldaan, is 
Deutsche Bank gerechtigd (verdere) incassomaatregelen op te schorten of 
te staken.

ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING 
OP WERKKAPITAALFINANCIERING

1. ALGEMEEN

1.1   De Werkkapitaalfinanciering betreft de in de Overeenkomst nader aangege-
ven financieringsvorm(en). Zij wordt/worden in rekening-courant verstrekt.

1.2   Voor iedere afzonderlijke financieringsvorm gelden, in aanvulling op de 
onderhavige Algemene Bepalingen, aanvullende bepalingen. Deze zijn 
opgenomen in de desbetreffende Appendix behorende bij deze Algemene 
Bepalingen.

2. OBLIGO/BESCHIKKINGSRUIMTE

2.1   Voor registratie van het verstrekte of de te verstrekken voorschotten in reke-
ning-courant worden in de boeken van Deutsche Bank rekeningen-courant 
geopend. De Cliënt ontvangt dagafschriften van die rekeningen-courant. De 
rekeningen-courant worden bijgewerkt op elke Werkdag met inachtneming 
van de saldi op de voorafgaande Werkdag op de bankrekening(en) waarop 
de Debiteuren de verpande Vorderingen voldoen.

2.2   Het saldo van alle rekeningen-courant tezamen geeft telkens de schuld van 
de Cliënt aan Deutsche Bank danwel de vordering van Cliënt op Deutsche 
Bank weer. Indien het een rekening-courant saldo in niet-EMU-valuta 
betreft wordt dit saldo naar euro omgerekend. Deze omrekening geschiedt 
naar keuze van Deutsche Bank tegen de op de Amsterdamse valutamarkt 
geldende verkoopkoers van de euro voor de betrokken valuta of tegen enige 
andere door een derde of door Deutsche Bank zelf te bepalen verkoopkoers, 
zoals deze geldt op de dag waarop de berekening van het saldo plaatsvindt.

2.3   Niet-contante obligo’s zoals voortvloeiende uit door Deutsche Bank voor 
rekening en risico van de Cliënt jegens derden aangegane verplichtingen, 
daaronder begrepen Accreditieven, Garanties en Standby Letters of Credit, 
worden volledig in mindering gebracht op de beschikkingsruimte, tenzij 
anders overeengekomen. 

2.4  Deutsche Bank bepaalt op welke wijze en op welk moment de beschikkings-
ruimte en de Financieringsruimte worden berekend. 

2.5  Deutsche Bank is bevoegd het bedrag van de beschikkingsruimte en de 
Financieringsruimte te verlagen indien er redelijke gronden zijn om aan te  
nemen dat de aangeleverde informatie met betrekking tot de Goederen  
niet een juiste berekening van de werkelijke Financieringsruimte oplevert.  
Deutsche Bank zal de verlaging ongedaan maken indien de Cliënt door middel 
van een reconciliatieformulier of een andere door Deutsche Bank toegelaten 
wijze een adequate verklaring geeft voor de geconstateerde verschillen.
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APPENDIX DEBITEURENFINANCIERING

1. UITSLUITINGEN

1.1  Onverlet hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald ten aanzien van 
uitsluitingen, geldt dat de volgende Vorderingen te allen tijde zijn uitgeslo-
ten van financiering, tenzij anders in de Overeenkomst aangegeven:

 a)  Vorderingen waarvan de vervaldag 90 dagen of langer verstreken is 
alsmede nieuwe Vorderingen op dezelfde Debiteur;

 b) Vorderingen waaromtrent door de Debiteur een Dispuut is opgeworpen;
 c) Vorderingen op particulieren;
 d)  Vorderingen op (leden van) inkoopcombinaties waarvan de vervaldag 45 

dagen of langer verstreken is;
 e) Vorderingen op gelieerde ondernemingen;
 f) Vorderingen op Debiteuren waarmee verrekend kan worden;
 g) Vorderingen waarbij in termijnen wordt gefactureerd;
 h)  Vorderingen op Debiteuren, waarbij de met de Cliënt gesloten contrac-

tuele verhouding bepaalt dat overdracht en/of vestiging van beperkte 
rechten zoals pandrecht, aan de Cliënt verboden is;

 i)  Vorderingen met een betalingstermijn die langer is dan 90 dagen na 
factuurdatum;

 j)  Vorderingen die niet voortvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening van 
de Cliënt;

 k)   Vorderingen op Debiteuren in een land waarvoor sancties of vergelijkba-
re maatregelen gelden of te verwachten zijn;

 l)   Vorderingen op Debiteuren ten aanzien waarvan Deutsche Bank zich 
op het standpunt stelt dat financiering daarvan in strijd zou zijn met 
de wet, andere toepasselijke nationale of internationale regelgeving of 
de voor Deutsche Bank geldende interne regels of procedures of zou 
kunnen leiden tot reputatieschade voor Deutsche Bank of de Deutsche 
Bank groep of tot inbreuk op de integriteit van het bankwezen.

2. BEPERKING FINANCIERINGSTERMIJN
 
2.1  Tenzij anders overeengekomen bedraagt de maximale looptijd van een door 

Deutsche Bank aan de Cliënt in het kader van de financiering verstrekt 
voorschot op diens Vorderingen 90 dagen na de vervaldatum van die Vorde-
ring. Vorderingen welke nadien nog openstaan worden alsdan in mindering 
gebracht op de Financieringsruimte tegen het overeengekomen percentage.

3. OVERIGE BEPERKINGEN

3.1   Ten aanzien van individuele Debiteuren, waarbij Deutsche Bank het risico 
van non-betaling en/of Dispuut hoger beoordeelt dan gebruikelijk voor de 
branche, behoudt Deutsche Bank zich het recht voor om kredietverlening op 
deze Vorderingen te beperken c.q. uit te sluiten.

3.2   In geval van aanmerkelijke verschuivingen in de verhoudingen waarin de 
exportomzet van de Cliënt op de in de Overeenkomst vermelde landen 
wordt gerealiseerd - zulks beoordeeld naar deze verhoudingen op het 
moment van het aangaan van de Overeenkomst - behoudt Deutsche Bank 
zich het recht voor om de Debiteuren financiering hieraan aan te passen, 
zulks in overeenstemming met de naar haar oordeel geldende landen- en/of 
debiteurenrisico’s.

3.3  Ten aanzien van elke Vordering behoudt Deutsche Bank zich het recht voor 
om te allen tijde kredietverlening op deze Vordering te beperken of uit te 
sluiten, op welke grond dan ook.

APPENDIX INKOOPFINANCIERING EN 
TRANSACTIEFINANCIERING

1. AANVRAGEN

1.1   Aanvragen tot het openen van Accreditieven dienen per transactie nauw-
keurig omschreven bij Deutsche Bank te worden ingediend.

1.2   De onder de Inkoopfinanciering dan wel de Transactiefinanciering in te 
kopen zaken dienen voor minimaal het in de Overeenkomst aangegeven 
percentage op een Deutsche Bank conveniërende wijze te zijn voorverkocht. 
De Cliënt dient deze voorverkopen aan te tonen op een door Deutsche Bank 
nader te bepalen wijze.

1.3   Indien en voorzover het in het vorige lid van dit artikel bedoelde percentage 
voorverkopen niet gerealiseerd is, wordt voor het bedrag dat tekort schiet 
een extra reservering getroffen binnen de Financieringsruimte.

2. VERPANDING ORDERS

2.1   De Cliënt is gehouden alle Vorderingen voortvloeiende uit orders van afne-
mers, die betrekking hebben op de verkoop van de onder de Inkoopfinan-
ciering dan wel de Transactiefinanciering in te kopen zaken, aan Deutsche 
Bank in eerste pand te geven tot zekerheid voor al hetgeen Deutsche Bank 
van de Cliënt uit welken hoofde ook te vorderen heeft of te eniger tijd zal 
hebben. Aan degene die gerechtigd is over de rekening(en) van de Cliënt 
bij Deutsche Bank te beschikken, wordt hierbij door de Cliënt volmacht ver-
leend om het Verpandingsformulier Orders (met bijlage(n)); te ondertekenen. 
De inontvangstneming van het Verpandingsformulier Orders geldt als blijk 
van aanneming door Deutsche Bank van de verpanding.

mogelijk van een wijziging van de toepasselijke Deutsche Bank Euro Basis-
rente, of enige andere toepasselijke rente, en de individuele opslag op de 
hoogte gesteld door Deutsche Bank. Over een debetsaldo van de Cliënt in 
niet-EMU-valuta zal een nader door Deutsche Bank te bepalen debetrente, 
bestaande uit basisrente en een opslag, verschuldigd zijn.

7.2   Over het bedrag waarmee het debetsaldo van de Cliënt onverhoopt de 
Financieringsruimte overschrijdt, zal een door Deutsche Bank te bepalen 
vergoeding verschuldigd zijn. Dit laat onverlet de verplichting van de Cliënt 
te allen tijde binnen de Financieringsruimte te blijven.

7.3   De door de Cliënt verschuldigde debetrente en provisies zullen aan hem in 
rekening worden gebracht door middel van boeking van het verschuldigde 
bedrag in zijn rekening-courant als volgt: - de debetrente eens per maand; 
- de provisies, waaronder begrepen de provisies in rekening gebracht voor 
Accreditieven, Garanties en Standby Letters of Credit, op de daarvoor nader 
door Deutsche Bank aan te geven tijdstippen.

8. OVERMACHT

8.1  Indien Deutsche Bank als gevolg van overmacht, waaronder onder  
meer wordt begrepen overheidsmaatregelen, onder Deutsche Bank  
gelegde beslagen en gerechtelijke uitspraken, al dan niet in verband  
met deze beslagen:

  —  wordt gehinderd een betaling onder een Accreditief te effectueren, 
is Deutsche Bank bevoegd betaling onder dat Accreditief te  
weigeren; of

  —  wordt gehinderd een betaling zonder vertraging te effectueren  
en Deutsche Bank niet ontslagen wordt van haar verplichting tot 
betaling:

  a.  blijft (i) het Accreditief van kracht en (ii) blijven alle bepalingen van 
deze ABD onverminderd van kracht; en

  b.  dient de Cliënt, indien hierdoor voor Deutsche Bank schade is 
ontstaan, deze aan Deutsche Bank te vergoeden. 

  Daarnaast komen alle kosten die Deutsche Bank in of buiten rechte maakt 
indien Deutsche Bank in verband met de Accreditieven in rechte wordt 
betrokken, voor rekening van de Cliënt. De Cliënt machtigt Deutsche Bank 
onherroepelijk de hiermee verband houdende kosten van rekeningen van de 
Cliënt te debiteren.

9. OPZEGBAARHEID

9.1  Zowel de Cliënt als Deutsche Bank kunnen de Werkkapitaalfinanciering op 
ieder gewenst moment opzeggen, onverminderd de provisies en andere 
vergoedingen die Deutsche Bank voor de Inkoopfinanciering dan wel 
de Transactiefinanciering in rekening brengt. In geval van een dergelijke 
opzegging is de Cliënt –onverminderd de overigens voor hem uit de Over-
eenkomst jegens Deutsche Bank voortvloeiende verplichtingen- gehouden 
de Werkkapitaalfinanciering aan Deutsche Bank onverwijld, althans op de 
daarvoor door Deutsche Bank gestelde termijn, af te lossen en zal de Cliënt 
op eerste verzoek van Deutsche Bank latente verplichtingen uit hoofde van 
niet-contante obligo’s voortvloeiend uit Accreditieven doen beëindigen 
dan wel hiervoor naar het oordeel van Deutsche Bank voldoende zekerheid 
verstrekken.

10. VALUTARISICO’S

10.1  Vorderingen van Deutsche Bank op de Cliënt in niet-EMU-valuta dienen te 
allen tijde door de Cliënt afgedekt te zijn, hetzij door daar tegenover staande 
ontvangsten in de desbetreffende valuta, danwel door middel van een met 
de vordering van Deutsche Bank corresponderende valutatermijntransactie 
of een daarmee vergelijkbare transactie.

10.2  De Cliënt is steeds verplicht om ten aanzien van het saldo in niet-EMU-
valuta op een rekening-courant het valutarisico af te dekken door middel 
van een valutatermijntransactie of een daarmee vergelijkbare transactie.

10.3  Deutsche Bank is steeds bevoegd een positief saldo in niet-EMU-valuta 
op een rekening-courant te sluiten en over te boeken op een rekening-
courant in euro. De omrekening van het saldo in niet-EMU-valuta geschiedt 
naar keuze van Deutsche Bank tegen de op de Amsterdamse valutamarkt 
geldende verkoopkoers van de euro voor de betrokken valuta of tegen enige 
andere door een derde of door Deutsche Bank zelf te bepalen verkoopkoers, 
zoals deze geldt op de dag waarop de rekening-courant wordt gesloten en 
het saldo wordt overgeboekt naar de rekening-courant in euro.

11. ZEKERHEDEN EN VERKLARINGEN

11.1   Indien zekerheden en verklaringen worden verstrekt, gelden deze voor al 
hetgeen Deutsche Bank op enig moment uit welken hoofde ook van de 
Cliënt te vorderen heeft. Zij worden nader vastgelegd in de daarvoor door 
Deutsche Bank vast te stellen aktes of in de Overeenkomst. De eventueel 
hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Cliënt. Tenzij anders 
vermeld, zijn de zekerheidsrechten van Deutsche Bank eerste in rang.

11.2   Indien door derden zekerheden of verklaringen zijn verstrekt, gaat de Cliënt 
ermee akkoord dat Deutsche Bank die derden informeert over zijn financiële 
positie en alle andere feiten met de financiering verband houdend, die voor 
die derden van belang kunnen zijn.
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4. OPSLAGVERZEKERING

4.1   De in te kopen zaken moeten adequaat zijn verzekerd indien en voor zolang 
de betreffende zaken voor rekening en risico van de Cliënt zijn opgeslagen 
in diens bedrijf dan wel elders.

4.2   De rechten uit de betrokken verzekering(en) dienen bij aparte overeenkomst 
te worden verpand aan Deutsche Bank.

ALGEMENE BEPALINGEN VAN  
TOEPASSING OP GARANTIE FACILITEIT

1. GEBRUIK VAN DE GARANTIE FACILITEIT

1.1   De Garantie faciliteit kan worden gebruikt voor het doen stellen van Garan-
ties waarvan de looptijd nader in de Overeenkomst zal worden bepaald.

1.2  Een Garantie kan worden gesteld in euro, USD, GBP, JPY of een andere in 
de Overeenkomst aangegeven valuta, met dien verstande dat die betref-
fende valuta vrij verhandelbaar en vrij converteerbaar dient te zijn.

1.3   De Garantie faciliteit zal niet (mede) aangewend mogen worden voor het 
doen stellen van financiële garanties of tot het behalen van rentevoordelen 
door middel van transacties welke niet geacht kunnen worden te behoren 
tot de normale bedrijfsuitoefening van de Cliënt.

2. STELLEN VAN GARANTIES

2.1  Garanties mogen door iedere entiteit binnen de Deutsche Bank groep 
worden gesteld.

2.2 Deutsche Bank is steeds bevoegd het stellen van een Garantie te weigeren.

3. PROVISIES EN ANDERE VERGOEDINGEN

3.1  Deutsche Bank brengt voor het gebruik van obligokrediet in de vorm van 
een Garantie faciliteit provisies en andere vergoedingen in rekening. De 
verschuldigdheid en de hoogte van deze provisies en andere vergoedingen 
worden vastgelegd in de Overeenkomst, deze ABD en/of de toepasselijke 
“Voorwaarden voor het afgeven van garanties” en daarop gebaseerde 
afspraken.

3.2  Enige in de Overeenkomst opgenomen behandel fee dient per te stellen 
Garantie vooraf te worden voldaan op de dag van afgifte van die Garantie.

3.3  Enige in de Overeenkomst opgenomen Garantie commissie dient vooraf te 
worden voldaan op de dag van afgifte van de relevante Garantie voor de 
periode tot het einde van het kalenderjaar, en op de eerste Werkdag van 
ieder opvolgend kalenderjaar voor de periode tot aan het einde van dat 
kalenderjaar, of, indien eerder, tot de vervaldag van die Garantie.

  Ten behoeve van de berekening zal het percentage verschuldigd uit hoofde 
van de Garantie commissie worden verminderd met een eventueel verschul-
digd percentage uit hoofde van een Garantie provisie.

3.4  Enige in de Overeenkomst opgenomen Garantie provisie dient vooraf te 
worden voldaan op de dag van de Overeenkomst voor de periode tot het 
einde van het kalenderjaar, en op de eerste Werkdag van ieder opvolgend 
kalenderjaar voor de periode tot aan het einde van dat kalenderjaar, of, 
indien eerder, tot de Beëindigingsdatum.

  Ten behoeve van de berekening wordt de Garantie provisie berekend over het 
bedrag van de limiet, zoals zodanig in de Overeenkomst aangeduid, waarbij 
de Garantie commissie overeenkomstig wordt verminderd door het percen-
tage verschuldigd uit hoofde van de Garantie provisie in mindering te brengen 
op het percentage verschuldigd uit hoofde van de Garantie commissie.

3.5  Enige in de Overeenkomst opgenomen kredietvergoeding dient vooraf te 
worden voldaan op de dag van de Overeenkomst voor de periode tot het 
einde van het kalenderjaar, en op de eerste Werkdag van ieder opvolgend 
kalenderjaar voor de periode tot aan het einde van dat kalenderjaar, of, 
indien eerder, tot de Beëindigingsdatum.

3.6  De door een Cliënt verschuldigde provisies en andere vergoedingen zullen 
aan hem in rekening worden gebracht door boeking van het verschuldigde 
bedrag in zijn rekening-courant op de daarvoor nader door Deutsche Bank 
aan te geven tijdstippen. Indien een Cliënt meerdere rekeningen-courant bij 
Deutsche Bank aanhoudt, is Deutsche Bank bevoegd om de over al deze 
rekeningen verschuldigde provisies en andere vergoedingen ten laste van 
één van deze rekeningen brengen.

4. OVERMACHT

4.1  Indien Deutsche Bank als gevolg van overmacht, waaronder onder meer 
wordt begrepen overheidsmaatregelen, onder Deutsche Bank gelegde 
beslagen en gerechtelijke uitspraken, al dan niet in verband met deze  
beslagen:

 —   wordt gehinderd een betaling onder een Garantie te effectueren, is 
Deutsche Bank bevoegd betaling onder die Garantie te weigeren; of

 —  wordt gehinderd een betaling zonder vertraging te effectueren en  
Deutsche Bank niet ontslagen wordt van haar verplichting tot betaling:

 a.  blijft (i) de Garantie van kracht en (ii) blijven alle bepalingen van deze 
ABD onverminderd van kracht; en

 b.  dient de Cliënt, indien hierdoor voor Deutsche Bank schade is ontstaan, 
deze aan Deutsche Bank te vergoeden. 

2.2   De verpanding geschiedt op de wijze en onder de bepalingen als aangege-
ven in de Pandakte en de ABD.

3. VERPANDING VOORRADEN

3.1   De Cliënt is gehouden alle roerende zaken, waarvan de inkoop door hem 
plaatsvond onder gehele of gedeeltelijke gebruikmaking van de Inkoop-
financiering dan wel de Transactiefinanciering aan Deutsche Bank in eerste 
pand te geven tot zekerheid voor al hetgeen Deutsche Bank van de Cliënt 
uit welken hoofde ook te vorderen heeft of te eniger tijd zal hebben.

3.2   De verpanding geschiedt op de wijze en onder de bepalingen als aangege-
ven in de Pandakte en de ABD.

4. AFDEKKING/AFLOSSING

4.1   Binnen de in de Overeenkomst aangegeven termijn na vrijgave door Deutsche 
Bank van de onder de Inkoopfinanciering dan wel de Transactiefinanciering 
ingekochte zaken, zal de Cliënt voor afdekking c.q. aflossing van het obligo-
krediet zorgdragen. 

4.2   De Vorderingen, betrekking hebbende op de verkoop van onder de Inkoop-
financiering dan wel de Trans actie financiering ingekochte zaken, zullen 
conform artikel 7 van de Gemeenschappelijke Bepalingen aan Deutsche 
Bank dienen te worden verpand.

  De alsdan ter beschikking van de Cliënt komende middelen op basis van de 
Debiteurenfinanciering zullen door Deutsche Bank allereerst worden aange-
wend voor het ingevolge lid 1 tijdig afdekken van de verplichtingen van de 
Cliënt jegens Deutsche Bank in het kader van het aangegane obligokrediet 
voor de Inkoopfinanciering dan wel de Transactiefinanciering.

4.3   Indien afdekking van de verplichtingen van de Cliënt op de in dit artikel 
voorziene wijze niet volledig mogelijk is, dient de Cliënt onverwijld voor 
andersoortige afdekking c.q. aflossing van het Deutsche Bank toekomende 
bedrag zorg te dragen.

5. MACHTIGING

5.1  Voorzover vereist, machtigt de Cliënt Deutsche Bank hierbij onherroepelijk 
om per vervaldag rechtstreeks aan diens leverancier het betrokken inkoop-
bedrag te voldoen en de Cliënt hiervoor in rekening-courant te belasten.

6. TRANSPORT- EN OPSLAGVERZEKERING

6.1   De in te kopen zaken moeten tijdens het transport van de leverancier naar 
het uitleveradres adequaat zijn verzekerd. Hetzelfde geldt indien en voor 
zolang de betreffende zaken voor rekening en risico van de Cliënt zijn opge-
slagen in diens bedrijf dan wel elders.

6.2   De rechten uit de betrokken verzekering(en) dienen bij aparte overeenkomst 
te worden verpand aan Deutsche Bank.

 

APPENDIX VOORRAADFINANCIERING

1. VERPANDING VOORRADEN

1.1   De Cliënt is gehouden al zijn huidige en toekomstige voorraden aan Deutsche 
Bank in eerste pand te geven tot zeker heid voor al hetgeen Deutsche Bank 
van de Cliënt uit welken hoofde ook te vorderen heeft of te eniger tijd zal 
hebben.

1.2   De verpanding geschiedt op de wijze en onder de bepalingen als aan-
gegeven in de Pandakte en de ABD.

2. UITSLUITINGEN

2.1  Onverlet hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald ten aanzien van 
uitsluitingen, geldt dat de volgende voorraden te allen tijde zijn uitgesloten 
van financiering, tenzij anders in de Overeenkomst aangegeven:

 a) voorraden die niet door de Cliënt betaald zijn;
 b)  voorraden waarop een eigendomsvoorbehoud van een derde rust 

danwel waarop derden een retentierecht uitoefenen;
 c) voorraden die zich niet in Nederland bevinden;
 d) door de Cliënt in consignatie verkregen voorraden.

3. BEPERKING FINANCIERING

3.1   Indien de beschikbare Financieringsruimte voor de Voorraadfinanciering 
ontoereikend is, zal door Deutsche Bank aanzuivering plaats vinden vanuit 
de rekening-courant voor de Debiteurenfinanciering.

3.2   In geval van aanmerkelijke verandering van de aard, samenstelling en/of 
verhandelbaarheid van de voorraden behoudt Deutsche Bank zich het recht 
voor om de Voorraadfinanciering aan te passen.
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3.5  Enige in de Overeenkomst opgenomen kredietvergoeding dient vooraf te 
worden voldaan op de dag van de Overeenkomst voor de periode tot het 
einde van het kalenderjaar, en op de eerste Werkdag van ieder opvolgend 
kalenderjaar voor de periode tot aan het einde van dat kalenderjaar, of, 
indien eerder, tot de Beëindigingsdatum.

3.6  De door een Cliënt verschuldigde provisies en andere vergoedingen zullen 
aan hem in rekening worden gebracht door boeking van het verschuldigde 
bedrag in zijn rekening-courant op de daarvoor nader door Deutsche Bank 
aan te geven tijdstippen. Indien een Cliënt meerdere rekeningen-courant bij 
Deutsche Bank aanhoudt, is Deutsche Bank bevoegd om de over al deze 
rekeningen verschuldigde provisies en andere vergoedingen ten laste van 
één van deze rekeningen brengen.

4. OVERMACHT

4.1  Indien Deutsche Bank als gevolg van overmacht, waaronder onder meer 
wordt begrepen overheidsmaatregelen, onder Deutsche Bank gelegde 
beslagen en gerechtelijke uitspraken, al dan niet in verband met deze  
beslagen:

 —   wordt gehinderd een betaling onder een Standby Letter of Credit te  
effectueren, is Deutsche Bank bevoegd betaling onder die Standby  
Letter of Credit te weigeren; of

 —   wordt gehinderd een betaling zonder vertraging te effectueren en  
Deutsche Bank niet ontslagen wordt van haar verplichting tot betaling:

 a.  blijft (i) de Standby letter of Credit van kracht en (ii) blijven alle bepalin-
gen van deze ABD onverminderd van kracht; en

 b.  dient de Cliënt, indien hierdoor voor Deutsche Bank schade is ontstaan, 
deze aan Deutsche Bank te vergoeden. 

  Daarnaast komen alle kosten die Deutsche Bank in of buiten rechte maakt 
indien Deutsche Bank in verband met de Standby letters of Credit in rechte 
wordt betrokken, voor rekening van de Cliënt. De Cliënt machtigt Deutsche 
Bank onherroepelijk de hiermee verband houdende kosten van rekeningen 
van de Cliënt te debiteren.

5. OPZEGBAARHEID

5.1  Zowel de Cliënt als Deutsche Bank kunnen de Standby Letter of Credit 
faciliteit op ieder gewenst moment opzeggen, onverminderd de provisies 
en andere vergoedingen die Deutsche Bank voor de Standby Letter of 
Credit faciliteit in rekening brengt. In geval van opzegging zal een Cliënt 
op eerste verzoek van Deutsche Bank latente verplichtingen uit hoofde 
van niet-contante obligo’s voortvloeiend uit Standby Letters of Credit doen 
beëindigen dan wel hiervoor naar het oordeel van Deutsche Bank voldoende 
zekerheid verstrekken.

6. VALUTARISICO’S

6.1  Vorderingen van Deutsche Bank op de Cliënt in niet-EMU-valuta dienen te 
allen tijde door de Cliënt afgedekt te zijn, hetzij door daar tegenover staande 
ontvangsten in de desbetreffende valuta, danwel door middel van een met 
de vordering van Deutsche Bank corresponderende valutatermijntransactie 
of een daarmee vergelijkbare transactie.

ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING 
OP ASSET BASED FINANCE MANAGER 

1. ALGEMEEN

1.1   Cliënt dient voor het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van 
ABF Manager uitsluitend en strikt te handelen met inachtname van de 
voorwaarden zoals vastgelegd in de Contractsdocumentatie.

1.2   Cliënt kan Gebruikers aanwijzen door middel van het door Deutsche Bank 
daartoe ter beschikking gestelde Gebruikersformulier.

1.3  Deutsche Bank zal streven naar een voortdurend en ongestoord gebruik van 
ABF Manager en daar naar beste vermogen zorg voor dragen.

1.4   Deutsche Bank is geen partij bij de tussen Cliënt en diens Access Provider 
gesloten of te sluiten overeenkomst(en). Deutsche Bank is niet verantwoor-
delijk voor de beschikbaarheid van de door de Access Provider te leveren 
diensten. Alle kosten van toegang tot en gebruik van de door de Acces 
Provider te leveren diensten, alsmede telefoon- en datacommunicatiekosten 
in verband met het gebruik van ABF Manager zijn voor rekening van Cliënt.

1.5   Een door Cliënt gegeven Opdracht kan door Deutsche Bank worden gewei-
gerd. Deutsche Bank zal Cliënt desgevraagd de reden meedelen, onverlet 
het hierna onder 1.6 bepaalde.

1.6   De aan Deutsche Bank te zenden gegevens en Opdrachten dienen te allen 
tijde uitsluitend in de vooraf daaromtrent met Deutsche Bank afgesproken 
vorm te worden aangeleverd. Indien in strijd met het in dit lid bepaalde 
wordt gehandeld, zullen gegevens en Opdrachten niet in ontvangst 
genomen en/of verwerkt worden, zonder dat hieromtrent mededeling door 
Deutsche Bank aan Cliënt zal behoeven te worden gedaan.

  Daarnaast komen alle kosten die Deutsche Bank in of buiten rechte 
maakt indien Deutsche Bank in verband met de Garanties in rechte wordt 
betrokken, voor rekening van de Cliënt. De Cliënt machtigt Deutsche Bank 
onherroepelijk de hiermee verband houdende kosten van rekeningen van de 
Cliënt te debiteren.

5. OPZEGBAARHEID

5.1  Zowel de Cliënt als Deutsche Bank kunnen de Garantie faciliteit op ieder 
gewenst moment opzeggen, onverminderd de provisies en andere vergoe-
dingen die Deutsche Bank voor de Garantie faciliteit in rekening brengt. In 
geval van opzegging zal een Cliënt op eerste verzoek van Deutsche Bank 
latente verplichtingen uit hoofde van niet-contante obligo’s voortvloeiend uit 
Garanties doen beëindigen dan wel hiervoor naar het oordeel van Deutsche 
Bank voldoende zekerheid verstrekken.

6. VALUTARISICO’S

6.1  Vorderingen van Deutsche Bank op de Cliënt in niet-EMU-valuta dienen te 
allen tijde door de Cliënt afgedekt te zijn, hetzij door daar tegenover staande 
ontvangsten in de desbetreffende valuta, danwel door middel van een met 
de vordering van Deutsche Bank corresponderende valutatermijntransactie 
of een daarmee vergelijkbare transactie.

 

ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING 
OP STANDBY LETTER OF CREDIT FACILITEIT

1.  GEBRUIK VAN DE STANDBY LETTER OF CREDIT 

FACILITEIT

1.1   De Standby Letter of Credit faciliteit kan worden gebruikt voor het doen 
stellen van Standby Letters of Credit waarvan de looptijd nader in de 
Overeenkomst zal worden bepaald, met dien verstande dat de looptijd niet 
langer kan zijn dan één jaar. Een jaar in de zin van dit artikel 1.1 wordt gelijk 
gesteld op driehonderd zestig (360) dagen.

1.2  Een Standby Letter of Credit kan worden gesteld in euro, USD, GBP, JPY of 
een andere in de Overeenkomst aangegeven valuta, met dien verstande dat 
die betreffende valuta vrij verhandelbaar en vrij converteerbaar dient te zijn.

1.3   De Standby Letter of Credit faciliteit zal niet (mede) aangewend mogen 
worden voor het doen stellen van financiële garanties of tot het behalen 
van rentevoordelen door middel van transacties welke niet geacht kunnen 
worden te behoren tot de normale bedrijfsuitoefening van de Cliënt.

2. STELLEN VAN STANDBY LETTERS OF CREDIT

2.1  Standby Letters of Credit mogen door iedere entiteit binnen de Deutsche 
Bank groep worden gesteld.

2.2  Deutsche Bank is steeds bevoegd het stellen van een Standby Letter of 
Credit te weigeren.

3. PROVISIES EN ANDERE VERGOEDINGEN

3.1  Deutsche Bank brengt voor het gebruik van obligokrediet in de vorm van 
een Standby Letter of Credit faciliteit provisies en andere vergoedingen in 
rekening. De verschuldigdheid en de hoogte van deze provisies en andere 
vergoedingen worden vastgelegd in de Overeenkomst, deze ABD en/of de 
toepasselijke “Voorwaarden voor het afgeven van garanties” en daarop 
gebaseerde afspraken.

3.2  Enige in de Overeenkomst opgenomen behandel fee dient per te stellen 
Standby Letter of Credit vooraf te worden voldaan op de dag van afgifte van 
die Standby Letter of Credit.

3.3  Enige in de Overeenkomst opgenomen Standby Letter of Credit commissie 
dient vooraf te worden voldaan op de dag van afgifte van de relevante 
Standby Letter of Credit voor de gehele looptijd van die Standby Letter of 
Credit.

  Ten behoeve van de berekening zal het percentage verschuldigd uit hoofde 
van de Standby Letter of Credit commissie worden verminderd met een 
eventueel verschuldigd percentage uit hoofde van een Standby Letter of 
Credit provisie.

3.4  Enige in de Overeenkomst opgenomen Standby Letter of Credit provisie 
dient vooraf te worden voldaan op de dag van de Overeenkomst voor de 
periode tot het einde van het kalenderjaar, en op de eerste Werkdag van 
ieder opvolgend kalenderjaar voor de periode tot aan het einde van dat 
kalenderjaar, of, indien eerder, tot de Beëindigingsdatum.

  Ten behoeve van de berekening wordt de Standby Letter of Credit provisie 
berekend over het bedrag van de limiet, zoals zodanig in de Overeenkomst 
aangeduid, waarbij de Standby Letter of Credit commissie overeenkomstig 
wordt verminderd door het percentage verschuldigd uit hoofde van de 
Standby Letter of Credit provisie in mindering te brengen op het percentage 
verschuldigd uit hoofde van de Standby letter of Credit commissie.
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  Onder opzet of grove schuld wordt niet begrepen het verrichten van 
onderhoudswerkzaamheden of een andere reden waardoor Deutsche Bank 
in redelijkheid genoodzaakt is ABF Manager onbeschikbaar te maken voor 
Cliënt. Indien Deutsche Bank aansprakelijk is, beperkt deze aansprakelijk-
heid zich tot directe schade van Cliënt.

4.3   Tot het moment waarop Deutsche Bank redelijkerwijs maatregelen heeft 
kunnen nemen naar aanleiding van de door Cliënt of namens Cliënt gedane 
in kennis stelling als bedoeld in 3.4, blijft Cliënt verantwoordelijk en aan-
sprakelijk voor het gebruik of misbruik van ABF Manager in de ruimste zin.

4.4   Het bepaalde in dit artikel laat onverlet dat ook elders in de Overeenkomst 
c.q. deze voorwaarden uitsluitingen van aansprakelijkheid ten behoeve van 
Deutsche Bank zijn opgenomen.

4.5   Deutsche Bank is niet aansprakelijk voor onvolledigheden, verminkingen, 
misverstanden, vertragingen, het niet juist c.q. het niet overkomen van  
gegevens en/of Opdrachten ten gevolge van het niet c.q. niet juist 
functioneren van data- communicatielijnen in het verkeer tussen Cliënt en 
Deutsche Bank.

5. BEWIJS

5.1  De Beveiligingsmiddelen gelden als legitimatie bij ABF Manager.
5.2   Deutsche Bank is bevoegd alle door Deutsche Bank via de Internet-

omgeving ontvangen communicatie tussen Cliënt of de Gebruiker enerzijds 
en Deutsche Bank anderzijds, waaronder begrepen Opdrachten en het 
verstrekken van formulieren aan Deutsche Bank, die, op basis van de door 
Deutsche Bank verstrekte Beveiligingsmiddelen door Deutsche Bank worden 
herkend als zijnde afkomstig van Cliënt, te verwerken respectievelijk uit te 
voeren zonder daaraan voorafgaand bij Cliënt nog te informeren omtrent 
de juist heid, zowel met betrekking tot de bevoegdheid, herkomst als met 
betrekking tot de inhoud of anderszins en deze communicatie zal bindend 
zijn ten aanzien van Cliënt.

5.3   Een Opdracht geldt als door Deutsche Bank ontvangen op de datum en het 
tijdstip dat de Opdracht de Internetomgeving heeft bereikt.

6. SERVICEDESK

6.1   Deutsche Bank zal gedurende tijden welke bekend worden gemaakt aan 
Cliënt, een alleen telefonisch en via e-mail bereikbare ServiceDesk in stand 
houden alwaar Cliënt vragen kan voorleggen ter zake van het implemente-
ren/gebruiken van ABF Manager.

6.2   Deutsche Bank is te allen tijde gerechtigd kosten in rekening te brengen voor 
het gebruik maken door Cliënt van de ServiceDesk. De kosten verbonden 
aan het bellen naar de ServiceDesk zijn altijd voor rekening van Cliënt. 
Deutsche Bank is te allen tijde gerechtigd de tijden gedurende welke de  
ServiceDesk bereikbaar is om vragen voor te leggen c.q. diensten te 
verlenen als zijn omschreven in 6.1, te wijzigen. Dergelijke wijzigingen 
kunnen onaangekondigd plaatsvinden. Deutsche Bank zal, mede in verband 
daarmee, zorgdragen dat gedurende de tijden waarop de ServiceDesk niet 
bereikbaar is om vragen voor te leggen c.q. de diensten te verlenen als zijn 
omschreven in 6.1, via de telefoon van de ServiceDesk in ieder geval de 
tijden worden opgegeven waarop de desk wel bereikbaar is om vragen voor 
te leggen c.q. de diensten te verlenen als zijn omschreven in 6.1.

6.3   Adviezen via de ServiceDesk worden gegeven zonder dat er sprake van is 
of hoeft te zijn dat door Cliënt alle informatie en/of alle omstandigheden 
die een rol kan respectievelijk kunnen spelen bij het ontstaan van het aan 
de ServiceDesk voorgelegde probleem danwel die voor een oplossing van 
het gestelde probleem van belang kunnen zijn, kenbaar is respectievelijk 
kenbaar zijn gemaakt om welke reden Deutsche Bank op geen enkele wijze 
aansprakelijk is voor schade ontstaan in verband met dergelijke adviezen.

6.4   Indien de Overeenkomst is geëindigd en Cliënt derhalve ook geen toegang 
meer kan krijgen tot de Internetomgeving, is Cliënt niet meer gerechtigd 
gebruik te maken van de ServiceDesk.

7. DUUR EN EINDE VAN ABF MANAGER 

7.1   Het gebruik van ABF Manager treedt in werking na ontvangst van de  
Beveiligingsmiddelen, de administratieve vrijgave daarvan en zodra  
Deutsche Bank Cliënt of de Gebruiker toegang heeft verschaft tot ABF 
Manager.

7.2   Behalve in de in deze voorwaarden apart aangegeven op zich staande  
gevallen van beëindiging, kan het gebruik van ABF Manager te allen tijde 
door elk van de partijen worden beëindigd, mits de opzegging daartoe 
schriftelijk én met inachtneming van een termijn van minimaal één maand 
geschiedt. In ieder geval eindigt het gebruik van ABF Manager zonder dat 
enige nadere opzegging daartoe is vereist indien, en op hetzelfde tijdstip 
waarop de Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt.

7.3   In alle gevallen van beëindiging van de Overeenkomst is Deutsche Bank niet 
verplicht voor de nog resterende duur van de periode waarvoor Cliënt wel 
reeds abonnementsvergoeding heeft betaald, maar gedurende welke hij 
niet meer van ABF Manager gebruik maakt dan wel kan maken, de reeds 
betaalde abonnementsvergoeding te restitueren of te verrekenen met nog 
aan Cliënt in rekening te brengen kosten.

2. BEVEILIGINGSMIDDELEN

2.1   Bij ondertekening dan wel bij de operationele start van de Overeenkomst en 
het Gebruikersformulier stelt Deutsche Bank aan de Cliënt de Beveiligings-
middelen ter beschikking ten behoeve van de Gebruiker(s).

2.2   De Beveiligingsmiddelen zijn strikt persoonlijk en mogen alleen worden 
gebruikt door de specifieke persoon aan wie deze zijn verstrekt. Een Beveili-
gingsmiddel mag niet worden uitgewisseld tussen de Gebruikers.

2.3   Deutsche Bank verleent Gebruiker(s) alleen een niet-exclusief en onover-
draagbaar recht van gebruik van ABF Manager en de Beveiligingsmiddelen; 
Deutsche Bank verschaft Gebruiker(s) geen enkele titel van eigendom of 
enig intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de Beveiligingsmiddelen. 
Indien het gebruik van ABF Manager om welke reden dan ook eindigt, is 
Cliënt verplicht op eerste verzoek van Deutsche Bank zorg te dragen voor 
teruggave aan Deutsche Bank van de Beveiligingsmiddelen.

2.4   Indien Cliënt niet binnen een door Deutsche Bank te bepalen redelijke 
termijn aan het verzoek als bedoeld in 2.3 voldoet, is Deutsche Bank 
gerechtigd een bedrag van EUR 250,- per Beveiligingsmiddel in rekening te 
brengen.

2.5  Cliënt kan Deutsche Bank verzoeken een Beveiligingsmiddel in te trekken. 
Een Beveiligingsmiddel is ingetrokken vanaf het moment dat Deutsche 
Bank dit aan Cliënt heeft bevestigd.

2.6   Indien een token gedeblokkeerd moet worden, wordt de deblokkeringscode 
per post verstuurd aan de Cliënt.

3. ZORGPLICHT CLIËNT EN DE GEBRUIKER

3.1   Cliënt draagt er zorg voor dat elke Gebruiker volledig op de hoogte is van de 
ABD en de Gebruikershandleiding en hieraan is gebonden. 

3.2  Cliënt en de Gebruiker(s) dienen de in de Gebruikershandleiding opgenomen 
instructies op te volgen en de daarin voorgeschreven waarborgen te hante-
ren ter beveiliging van het gebruik van ABF Manager en ter beveiliging van 
onder andere de Beveiligingsmiddelen. 

3.3  Indien een Gebruiker zich niet aan de ABD en de Gebruikershandleiding 
houdt, zijn iedere Gebruiker en Cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de 
schade die Deutsche Bank daardoor lijdt. Cliënt blijft ook in dat geval 
gebonden aan handelingen die door die Gebruiker zijn verricht.

3.4   Cliënt blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de Beveili-
gingsmiddelen en voor het handelen en nalaten van de Gebruiker(s) en dient 
erop toe te zien dat de Gebruiker(s) de ABD en de Gebruikershandleiding 
naleven.

3.5  a)  Ingeval Cliënt, daaronder elke Gebruiker begrepen, weet of vermoedt 
om welke reden dan ook, dat het wachtwoord en/of de pincode bekend 
is/zijn of zal/zullen worden bij een derde of derden, danwel: 

 b)  ingeval van verlies, vermissing of diefstal van de Beveiligingsmiddelen, 
is Cliënt verplicht Deutsche Bank hiervan onverwijld in kennis te stellen, 
opdat Deutsche Bank de nodige maatregelen ter bescherming van de 
positie van Cliënt kan treffen. Deze maatregelen kunnen onder meer 
inhouden dat Cliënt geen aansluiting meer kan krijgen met de Internet-
omgeving. 

3.6  De in lid 5 bedoelde in kennis stelling kan via de Internetomgeving worden 
gedaan door Cliënt en iedere Gebruiker, alsmede telefonisch. Als de in kennis 
stelling telefonisch is gedaan dient de in kennis stelling van of namens Cliënt 
direct schriftelijk te worden bevestigd. Bij deze bevestiging dient Cliënt een 
uiteenzetting van de feiten of van de vermoedens en dergelijke te geven.

3.7  Indien Cliënt of Deutsche Bank een strafbaar feit vermoedt met betrekking 
tot het gebruik van een Beveiligingsmiddel, zal Cliënt dit onverwijld melden 
aan Deutsche Bank en, indien Deutsche Bank dit verzoekt aangifte doen 
bij de politie. Tevens zal Cliënt aan Deutsche Bank de medewerking verlenen 
die redelijkerwijs nodig is om de omstandigheden rond een incident op  
te helderen.

4. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

4.1   Deutsche Bank is niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, zowel in als 
buiten rechte (waaronder begrepen kosten van juridische bijstand en 
proceskosten), schaden, aanspraken of aansprakelijkheden (“Schade”) van 
welke aard ook geleden door Cliënt, Gebruiker(s) en/of derden. 

4.2   Cliënt en de Gebruiker vrijwaren Deutsche Bank voor alle Schade die  
Deutsche Bank lijdt en kosten die Deutsche Bank maakt en zal Deutsche 
Bank niet aansprakelijk stellen voor schade die in verband staat met of het 
gevolg is van:

 —   een tekortkoming door Cliënt of de Gebruiker in de nakoming van een 
of meer verplichtingen voortvloeiend uit de Contractsdocumentatie,

 —   iedere vorm van communicatie tussen Cliënt of de Gebruiker enerzijds 
en Deutsche Bank anderzijds die op grond van één of meer Beveili-
gingsmiddelen toerekenbaar is aan Cliënt, maar waarvan Cliënt stelt dat 
deze niet verstrekt is door Cliënt of de Gebruiker,

 —   onjuist danwel onbevoegd gebruik van ABF Manager door Cliënt of de 
Gebruiker en/of door derde(n) die voor de toegang gebruik heeft/hebben 
gemaakt van één of meer Beveiligingsmiddelen,

 —   elk gebruik, misbruik daaronder begrepen, van de Beveiligingsmiddelen, 
onafhankelijk of een wachtwoord danwel pincode nadien is gewijzigd of 
niet,

 —   het niet, niet tijdig, niet juist en/of niet volledig functioneren van ABF 
Manager of de Internetomgeving, tenzij en voor zover de schade te 
wijten is aan opzet of grove schuld van Deutsche Bank.
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