ALGEMENE KREDIET VOORWAARDEN (Zakelijk)
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES NEDERLAND B.V

Definities
In deze Voorwaarden wordt bedoeld met:
Cliënt:
de in de Overeenkomst genoemde rechtsperso(o)n(en), met wie FS een Overeenkomst is aangegaan;
Overeenkomst:
de tussen FS en de Cliënt gesloten kredietovereenkomst.
FS:
de in de overeenkomst genoemde vennootschap Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. gevestigd te
Utrecht en/of hun rechtsopvolger(s);
Object:
het door de Cliënt in pand gegeven voertuig
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende het verstrekken van krediet.
Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.2 Algemene (inkoop-) voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Cliënt zijn niet van toepassing.
Artikel 2 Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de Cliënt getekend en ongewijzigd exemplaar van de
Overeenkomst door FS is ontvangen, doch in ieder geval ook wanneer door FS en de Cliënt een aanvang is gemaakt met de uitvoering
daarvan.
Artikel 3 Betaling
3.1 Betaling van de termijnen van FS dient te geschieden maandelijks bij vooruitbetaling door middel van automatische incasso.
Verrekening of compensatie door de Cliënt is niet toegestaan.
3.2 De verplichting tot betaling van de verschuldigde termijnen vangt aan op de ingangsdatum zoals deze op de Overeenkomst staat
vermeld.
3.3 Bij niet tijdige betaling is de Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. De Cliënt is gehouden
tot vergoeding van een vertragingsrente van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.
3.4 Buitengerechtelijke kosten die FS moet maken om haar vordering(en) te innen komen voor rekening van de Cliënt: de kosten worden
berekend op basis van 15% over de hoofdsom met een minimum van € 200,-.
3.5 Indien bij FS gegronde twijfel bestaat dat de Cliënt niet langer aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zal kunnen blijven voldoen,
is de Cliënt op eerste verzoek van FS gehouden zekerheid te stellen. Deze zekerheidsstelling kan pas komen te vervallen, nadat de
Cliënt al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.
3.6 De Cliënt is aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst een slottermijn verschuldigd aan FS, indien en voor zover zulks is
vermeld in de Overeenkomst.
Artikel 4 Vervroegde aflossing
4.1 De Cliënt is gerechtigd om, na overleg met FS, het totaal van de toekomstige termijnen ineens aan FS te voldoen. Indien de Cliënt
tijdens de looptijd alle toekomstige termijnen vervroegd betaalt, is daarmee het krediet afgelost. De Cliënt heeft recht op een
rentekorting, berekend naar de datum van de gehele aflossing.
4.2 Indien de Cliënt vervroegd aflost is Cliënt hiervoor aan FS een vergoeding van €250,- verschuldigd.
Artikel 5 Opzegging / opeisbaarheid
5.1 FS is onverminderd haar eventuele verdere aanspraken uit hoofde van de Overeenkomst gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk en
zonder inachtneming van enige termijn bij aangetekend schrijven op te zeggen:
a. Indien blijkt dat de automatische incasso gedurende tenminste 2 maanden niet mogelijk is gebleken en betaling op andere wijze
is uitgebleven;
b. Indien de Cliënt één of meer van de bij deze Overeenkomst gemaakte bedingen of aangegane verplichtingen niet, niet tijdig, of
niet behoorlijk nakomt;
c. Indien de Cliënt haar bedrijf staakt of haar bedrijf naar het buitenland overbrengt, van rechtsvorm verandert of in strijd handelt
met enig wettelijk voorschrift, zodanig dat van FS niet verwacht kan worden dat zij de Overeenkomst voortzet;
d. Indien in de statuten of reglementen van de Cliënt, dan wel in de leiding of in de samenstelling van haar aandeelhouders een
zodanige wijziging plaatsvindt dat FS de Overeenkomst niet, dan wel onder andere voorwaarden, zou zijn aangegaan indien die
wijzigingen bij haar bekend waren geweest voor het sluiten van deze Overeenkomst;
e. Indien op goederen van de Cliënt beslag wordt gelegd, de Cliënt surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement
wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt;
f. Indien de Cliënt aan FS onjuiste gegevens heeft verstrekt of aan FS gegevens heeft onthouden die voor FS met het oog op het
aangaan van deze Overeenkomst van wezenlijk belang zijn;
g. Indien wetgeving of regelgeving zodanig gewijzigd wordt dat van FS niet verwacht mag worden dat zij de Overeenkomst
ongewijzigd voortzet.
5.2 De Cliënt verbindt zich FS binnen zeven dagen schriftelijk in kennis te stellen van de situaties zoals genoemd in de artikelen 5.1. sub
c., d., of e..
4.3 Indien FS tot opzegging overgaat op grond van één van de omstandigheden als in artikel 5.1. sub a. tot en met g. genoemd, zal de
Cliënt aan FS een direct opeisbare vergoeding verschuldigd zijn van 1% van het alsdan opeisbare bedrag, onverminderd het recht van
FS op vergoeding van de daadwerkelijke schade.
Artikel 6 Pandrecht
6.1 Indien op het Object ten behoeve van FS een pandrecht wordt gevestigd geldt het volgende:
a. Indien FS de Overeenkomst opzegt is FS gerechtigd het verpande Object in te nemen. Door afgifte van het Object wordt de
Overeenkomst ontbonden en kan FS overgaan tot verkoop van het Object. Bij ontbinding van de Overeenkomst is de Cliënt de
restant hoofdsom verschuldigd vermeerderd met de vertragingsvergoeding.
b. Indien de Cliënt binnen veertien dagen na afgifte als bedoeld onder a., het totale achterstallige bedrag alsmede de berekende
vertragingsvergoeding voldoet, zal FS het Object aan de Cliënt teruggeven. De ontbinding van de Overeenkomst wordt dan
ongedaan gemaakt.

c. Indien FS het Object verkoopt zal de waarde daarvan worden vastgesteld door een door FS aan te wijzen deskundige.
d. Indien de verkoopopbrengst hoger is dan de restant schuld, vermeerderd met de vertragingsvergoeding en kosten, zal het
meerdere aan de Cliënt worden uitgekeerd.
Artikel 7 Overige bepalingen
7.1 De Overeenkomst is mede gebaseerd op de navolgende verklaringen en garanties van de Cliënt.
a. Indien en voor zover voor het sluiten van deze Overeenkomst en het aangaan van de daaruit voortvloeiende verplichtingen de
Cliënt op grond van haar statuten en/of reglementen uitdrukkelijke toestemming of machtiging behoeft, wordt deze toestemming
of machtiging geacht te zijn verstrekt.
b. Door het sluiten van deze Overeenkomst en het aangaan van de daaruit voortvloeiende verplichtingen handelt de Cliënt niet in
strijd met enige wettelijke bepaling, komt zij niet jegens enige derde tekort in de nakoming van haar verplichtingen en handelt zij
niet onrechtmatig jegens derden.
c. De door de Cliënt verstrekte financiële gegevens geven een juist en getrouw beeld van de financiële situatie van het bedrijf van
de Cliënt. De Cliënt verklaart dat sinds het overleggen van de laatste financiële gegevens de financiële situatie niet wezenlijk
veranderd is.
Artikel 8 Adreswijzigingen/registratie/persoonsgegevens
8.1 De Cliënt is verplicht adreswijzigingen tijdig en schriftelijk aan FS mee te delen onder vermelding van het overeenkomstnummer.
8.2 De met betrekking tot de Cliënt door FS te verkrijgen persoonsgegevens en andere gegevens zullen worden verwerkt als bedoeld in
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor het verlenen van diensten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden en voor
overige doeleinden als bedoeld in art. 13 en 14 van het Vrijstellingsbesluit Wbp.
8.3 Aan de hand van de verwerking zoals bedoeld in artikel 8.2 kan FS de Cliënt optimale service bieden, Cliënt tijdig voorzien van
actuele productinformatie, gepersonaliseerde aanbiedingen doen en haar verplichtingen jegens Cliënt nakomen. FS zal slechts
gegevens aan derden ter beschikking stellen, indien dit is toegestaan door de Wpb, bijvoorbeeld omdat de verstrekking noodzakelijk
is om te voldoen aan enige wettelijke verplichting of indien het nodig is om de Overeenkomst juist na te komen. Tevens worden de
gegevens in het kader van productinformatie, (direct) marketingactiviteiten en andere diensten beschikbaar gesteld aan de met FS
gelieerde ondernemingen. Cliënt heeft inzage- en correctierecht met betrekking tot de gegevens. Tegen verwerking ten behoeve van
direct mailing activiteiten wordt het eventueel door Cliënt bij FS aan te tekenen verzet gehonoreerd.
8.4 In het kader van algemene zakelijke transacties en bedrijfsvoering voert FS export controle maatregelen uit ten aanzien van
alle partijen met wie FS, direct dan wel indirect, zaken doet, en/of ten aanzien van partijen die (eind)gebruiker van onze producten of
diensten zijn. Voor dat doel controleert en verifieert FS relevante zakelijke informatie, inclusief persoonsgegevens, met algemeen
toegankelijke (internationale) sanctielijsten.
Artikel 9 Geschillen en toepasselijk recht
9.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, terwijl bij eventuele geschillen de Rechtbank Midden Nederland
te Utrecht bij uitsluiting bevoegd is.
Artikel 10 Slotbepalingen
10.1 Indien enig onderdeel van de Overeenkomst c.a. nietig is of vernietigd zal worden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen
onverlet. In dat geval zijn partijen gehouden het vernietigde onderdeel te vervangen door een bepaling die de bedoeling van het
betreffende onderdeel zo goed mogelijk benadert. FS zal altijd gerechtigd zijn bepalingen van de Overeenkomst c.a. ten gunste van de
Cliënt eenzijdig te wijzigen.
10.2 Indien de Cliënt, door welke omstandigheden dan ook, niet in staat is om het Object te gebruiken, zal FS nimmer aansprakelijk zijn
voor welke schade aan de kant van de Cliënt dan ook.
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