YEAZ
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEDRIJFSKREDIETEN
versie 2018.03.13
1. DEFINITIES
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor bedrijfskredieten;
Yeaz/Kredietgever: Svea Credit B.V. handelend onder de naam “Yeaz”, inschreven in het handelsregister onder nummer 70328714, de partij door wie het Krediet aan de Kredietnemer wordt verstrekt,
daaronder ook begrepen haar eventuele rechtsopvolger(s);
Kredietnemer: degene(n) – rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening
van een bedrijf of beroep – aan wie Yeaz het Krediet heeft verstrekt, daaronder ook begrepen de
medekredietnemer(s) en zijn/haar/hun eventuele rechtsopvolger(s). Waar in deze Voorwaarden wordt
gesproken over Kredietnemer en hem, wordt ook bedoeld Kredietneemster en haar, voor zover dit van
toepassing is;
Kredietovereenkomst: de tussen de Kredietgever en de Kredietnemer gesloten kredietovereenkomst of financieringsovereenkomst, daaronder ook begrepen elke schriftelijke wijziging en/of aanvulling daarop;
Krediet: elk onder de Kredietovereenkomst verstrekt en/of nog uitstaand bedrag dat Kredietnemer
aan Yeaz verschuldigd is, daaronder ook begrepen verschuldigde bedragen aan rente, heffingen, boetes en andere kosten;
Kredietlimiet: het tussen de Kredietnemer en Yeaz overeengekomen en in de Kredietovereenkomst
vermelde Kredietbedrag waarover de Kredietnemer maximaal kan beschikken;
Looptijd: de tussen Yeaz en de Kredietnemer overeengekomen maximale duur van de ter beschikkingstelling van het Krediet;
Einddatum: de datum waarop de Looptijd eindigt;
Vervaldatum: de uiterste datum waarop de Kredietnemer een betalingsverplichting jegens Yeaz
moet nakomen;
Bankrekening: de zakelijke c.q. ondernemersrekening-courant bij een in Nederland toegelaten en
gevestigde bankinstelling op naam van de Kredietnemer die door hem in de Kredietovereenkomst is
opgegeven voor de automatische incasso en overboeking van bedragen;
Borg: de natuurlijke persoon die ten gunste van Yeaz borg staat voor de nakoming van de verplichtingen van de Kredietnemer;
Borgstelling: de overeenkomst van borgtocht als bedoeld in artikel 7:850 van het Burgerlijk Wetboek.
2. INLEIDENDE BEPALINGEN
2.1. De Kredietnemer kan slechts een beroep doen op de door Yeaz gedane uitingen en verklaringen,
met inbegrip van mededelingen, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk en ten behoeve van de Kredietnemer zijn gedaan.
3. HET KREDIET
3.1. Voordat Yeaz besluit om een Krediet te verstekken, zal zij de kredietwaardigheid van een Kredietnemer controleren onder meer op basis van door de Kredietnemer te verstrekken gegevens, zoals het
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kvk-nummer van de Kredietnemer en in voorkomende geval diens NAW-gegevens, zoals deze zijn
geregistreerd in de Basisregistratie Personen. Verificatie van de identiteit van de Kredietnemer zal
plaatsvinden via iDIN.
In dat kader geeft de Kredietnemer Yeaz toestemming om direct of via derden, zowel voorafgaand
aan het tot stand komen van de Kredietovereenkomst als gedurende de Looptijd, controles uit te voeren die Yeaz noodzakelijk acht voor het verifiëren van de bij de kredietaanvraag door Kredietnemer
verstrekte gegevens en de (blijvende) kredietwaardigheid van de Kredietnemer.
3.2. Het al dan niet verstrekken van een Krediet is uitsluitend ter beoordeling aan Yeaz. Een afwijzing
van een kredietaanvraag of een beperking van het Krediet hoeft door Yeaz niet te worden gemotiveerd en kan nimmer tot enige aansprakelijkheid van Yeaz leiden.
3.3. Een Krediet kan door Yeaz nimmer worden verstrekt aan consumenten; zij verstrekt een Krediet
voor (een) zakelijk(e) bestedingsdoel(en) uitsluitend aan:
(a) rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:3 van het Burgerlijk Wetboek;
(b) natuurlijke personen die uitsluitend handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep en dan
uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van dat bedrijf of beroep.
3.4. Het Krediet mag door de Kredietnemer uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de
bedrijfsactiviteiten van zijn onderneming, zoals door de Kredietnemer aangegeven in de Kredietovereenkomst.
3.5. Na de positieve beoordeling van een kredietaanvraag zal aan de Kredietnemer een termijn voor
de aanvaarding van het Krediet worden gesteld. Indien het Krediet, met de bijbehorende voorwaarden, niet binnen die gestelde termijn wordt aanvaard, kan aan het Krediet op generlei wijze nog enig
recht worden ontleend.
4. KOSTEN
4.1. Voor rekening van de Kredietnemer komen:
(a) alle kosten, waartoe hetgeen dat met Yeaz is overeengekomen te eniger tijd aanleiding kan geven,
zoals de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en bijstand, welke Yeaz nodig mocht achten tot handhaving en ter uitoefening van haar rechten;
(b) de kosten van nieuwe Kredietovereenkomsten en/of Borgstellingen in geval van wijziging van de
bedrijfsvorm of inschrijving in het handelsregister, of elke andere situatie waarin nieuwe Kredietovereenkomsten en/of Borgstellingen, naar het oordeel van Yeaz, noodzakelijk zijn;
(c) de beheerkosten, per maand in rekening gebracht, zoals in de Kredietovereenkomst is vastgelegd;
(d) de transactiekosten, alle kosten die verband houden met het opnemen en aanzuiveren van het
Krediet, zoals in de Kredietovereenkomst is vastgelegd.
4.2. De Kredietnemer is, in geval van te late betaling van enig door hem, krachtens de Kredietovereenkomst en de Voorwaarden, verschuldigd bedrag, naast de rente en de overige vergoedingen, over
het te laat betaalde bedrag een bedrag wegens buitengerechtelijke incasso verschuldigd met een
minimum van € 40,00, zoals bepaald in artikel 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.
4.3. Yeaz is, zodra zij dat wenst, bevoegd de hiervoor bedoelde kosten voor rekening van de Kredietnemer te voldoen.
5. OPNAME KREDIET
5.1. Yeaz bepaalt de wijze waarop de Kredietnemer over het Krediet kan beschikken. De Kredietnemer
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kan het Krediet opnemen tot de hoogte van de Kredietlimiet. Yeaz mag te allen tijde opnamen onder
het Krediet weigeren dan wel beperken wanneer zij hiertoe objectieve gronden heeft. Dit hoeft door
Yeaz niet te worden gemotiveerd en kan nimmer tot enige aansprakelijkheid van Yeaz leiden.
5.2. De Kredietnemer is bevoegd opnamen uit het Krediet tot de Kredietlimiet te verrichten. De minimum opname per keer bedraagt € 500,00 dan wel een ander door Yeaz opgegeven of op te geven
bedrag. Voor het opnemen van de gelden stelt de Kredietgever het digitale platform
https://www.yeaz.com ter beschikking.
5.3. Opnamen van het Krediet worden uitsluitend overgeboekt naar de Bankrekening van de Kredietnemer, zoals door de Kredietnemer is aangegeven.
5.4. Wijziging van het Bankrekeningnummer door Kredietnemer kan enkel en alleen door middel van
het wijzigingsformulier dat door Yeaz beschikbaar wordt gesteld, en volgens de daarop beschreven
procedure.
5.5. De Looptijd van het Krediet wordt door partijen vastgelegd in de Kredietovereenkomst.
6. DE KREDIETLIMIET
6.1. Partijen leggen in de Kredietovereenkomst de Kredietlimiet vast.
6.2. Yeaz kan, al dan niet op verzoek van de Kredietnemer, de Kredietlimiet te allen tijde verlagen. Dit
hoeft door Yeaz niet te worden gemotiveerd en kan nimmer tot enige aansprakelijkheid van Yeaz leiden.
6.3. Bij overschrijding van de Kredietlimiet is de Kredietnemer op eerste schriftelijk verzoek verplicht
om binnen twee (2) dagen het bedrag waarmee de Kredietlimiet is overschreven aan Yeaz terug te
betalen.
7. VERREKENING
7.1. Yeaz mag de vorderingen die zij op de Kredietnemer heeft verrekenen met vorderingen van Kredietnemer op Yeaz.
8. RENTE EN RENTEWIJZIGING
8.1. De door de Kredietnemer aan Yeaz verschuldigde rente wordt in de Kredietovereenkomst vastgelegd.
8.2. De rente wordt maandelijks berekend en ook per maand aan de Kredietnemer in rekening gebracht. De betaling van de rente geschiedt uiterlijk op de laatste dag van de maand (de “Vervaldatum”) en wordt, in indien mogelijk, ingehouden van de Kredietlimiet, dan wel, indien de Kredietlimiet
al is bereikt of wanner dat anderszins niet mogelijk is, wordt de rente geïncasseerd van de Bankrekening.
8.3. Yeaz heeft het recht de rente te allen tijde te wijzigen. Yeaz zal de Kredietnemer hierover vooraf
informeren, daags na de bekendmaking van de rentewijziging treedt de wijziging in werking.
8.4. Wanneer de Kredietnemer de verschuldigde rente niet op de Vervaldatum betaald, daaronder ook
te verstaan de onmogelijkheid tot incasso van de Bankrekening, is hij zonder in gebreke stelling in
verzuim en een boetrente verschuldigd over het uitstaande Kredietbedrag die op maandbasis 2%
hoger ligt dan de rente. Deze boeterente is de Kredietnemer vanaf de Vervaldatum en per dag, dat hij
niet aan zijn verplichtingen voldoet, verschuldigd tot aan de datum dat hij alsnog aan zijn verplichting
voldoet.
8.5. Wanneer een Vervaldatum op een dag valt dat banken geen transacties uitvoeren wordt deze
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datum opgeschort tot de eerstvolgende dag dat banken weer wel transacties uitvoeren.
9. VERVROEGDE TERUGBETALING
9.1. De Kredietnemer is gerechtigd om (een deel van) het opgenomen Krediet vervroegd aan Yeaz
terug te betalen.
9.2. Ondanks aflossing van (een deel van) het opgenomen Krediet blijft de Kredietnemer de in de
Kredietovereenkomst vastgelegde beheerkosten zonder enige korting verschuldigd.
10. BEËINDIGING KREDIET
10.1. Het Krediet eindigt op de Einddatum, wanneer de Looptijd is verstreken. De Kredietnemer is dan
verplicht om uiterlijk op of voor de Einddatum het opgenomen Krediet geheel aan Yeaz terug te betalen, inclusief alle verschuldigde kosten, als bedoeld in artikel 4, en de nog verschuldigde rente.
10.2. Kredietnemer mag het Krediet te allen tijde beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Op of voor de datum van deze beëindiging is de Kredietnemer verplicht het opgenomen Krediet
geheel af te lossen. Wel is Kredietnemer dan nog de lopende en eventueel achterstallige rente en de
beheerkosten verschuldigd tot het einde van de maand waarin de opzegging plaatsvindt.
10.3. Yeaz mag het Krediet opzeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. De Kredietnemer is alsdan eveneens verplicht het Krediet in een keer te aflossen of in de met
Yeaz nader en schriftelijk overeen te komen termijnen. Ook is de Kredietnemer dan nog de lopende
en eventueel achterstallige rente en de beheerkosten verschuldigd tot het einde van de maand waarin
het Krediet eindigt.
10.4. De opzegtermijn van drie (3) maanden geldt niet als Yeaz vindt dat handhaving van de Kredietovereenkomst een gevaar is voor haar integriteit of van de financiële sector, bij vermoeden van fraude, als de naam van Yeaz dreigt te worden aangetast of bij een andere reden voor vervroegde opeisbaarheid zoals beschreven in artikel 11. In dit geval mag Yeaz het Krediet per direct en zonder inachtneming van enige opzegtermijn beëindigen en dient Kredietnemer het opgenomen Krediet ineens en
geheel in te lossen. Ook dan is de Kredietnemer nog de lopende en eventueel achterstallige rente en
de beheerkosten verschuldigd tot het einde van de maand waarin het Krediet eindigt.
10.5. Alle in dit artikel genoemde data zijn uiterste betaaldata waardoor bij overschrijding daarvan het
verzuim van de Kredietnemer intreedt zonder ingebrekestelling als bedoeld in artikel 6:83 aanhef en
onder a van het Burgerlijk Wetboek.
11. VERVROEGDE OPEISBAARHEID
11.1. Het Krediet is direct opeisbaar en onmiddellijke te worden terugbetaald:
(a) bij niet nakoming door de Kredietnemer van enige verplichting uit de Kredietovereenkomst of de
Voorwaarden, tenzij hij binnen vier (4) dagen na een ingebrekestelling de verplichting alsnog is nagekomen;
(b) bij conservatoir of executoriaal beslag op een goed van de Kredietnemer, surseance van betaling
van de Kredietnemer of een aanvraag daartoe, faillissement van de Kredietnemer of een aanvraag
daartoe, toelating van de Kredietnemer tot de wettelijke schuldsaneringsregeling en in alle andere
gevallen waarin de Kredietnemer het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
(c) indien de Kredietnemer boedelafstand doet of indien de Kredietnemer zijn woonplaats heeft verlaten zonder voldoende orde op het bestuur of beheer van zijn vermogen te hebben gesteld;
(d) bij ontbinding van het huwelijk van de Kredietnemer en/of overlijden van de Kredietnemer;
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(e) indien de Kredietnemer overlijdt;
(f) indien na het verstrekken van het Krediet blijkt dat de Kredietnemer voor of bij het aangaan van
de Kredietovereenkomst onjuiste, misleidende of onvolledige gegevens heeft verstrekt of relevante
gegevens ten aanzien van zijn persoon verborgen heeft gehouden;
(g) indien Yeaz grond heeft te vrezen dat de Kredietnemer in de nakoming van zijn hiervoor genoemde verplichtingen tekort zal schieten;
(h) bij opzegging van de relatie tussen de Kredietnemer en Yeaz;
(i) indien de Kredietnemer zijn bedrijfsactiviteiten of een belangrijk gedeelte daarvan staakt;
(j) indien de eigenaarsstructuur, de leiding of de bedrijfsorganisatie van de Kredietnemer in aanzienlijke mate wordt gewijzigd dan wel indien de onderneming van de Kredietnemer geheel of voor een
belangrijk gedeelte wordt overgedragen;
(k) indien de Kredietnemer of (indien van toepassing) de Borg uit Nederland emigreert;
(l) indien de Kredietnemer is uitgeschreven uit het Handelsregister;
(m) indien de rechtsvorm van de Kredietnemer wijzigt;
(n) bij ontbinding van de vennootschap of rechtspersoon van de Kredietnemer;
(o) bij verlies van de rechtspersoonlijkheid van de Kredietnemer;
(p) bij de beëindiging van de bevoegdheid van een of meerdere vertegenwoordigers van de rechtspersoon;
(q) bij niet nakomen van de mededelingsplicht welke is beschreven in artikel 15 van deze Voorwaarden;
(r) bij het intrekken van de incassomachtiging;
(s) indien de Kredietnemer de voor hem geldende pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
(t) indien de zekerheid omtrent de Borgstelling komt te ontvallen, onder meer wanneer op de Borg
het bepaalde in sub b, c en e van toepassing wordt.
11.2. Bij opzegging of opeising van het Krediet blijft de Kredietovereenkomst van kracht zolang de
Kredietnemer niet aan zijn verplichtingen, uit welken hoofde ook, ten opzichte van Yeaz heeft voldaan.
12. MEERDERE KREDIETNEMERS/ HOOFDELIJKE VERBONDENHEID
12.1. Bij een Krediet aan twee of meer Kredietnemers, ongeacht of de Kredietnemers natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn, zijn de Kredietnemers hoofdelijk en voor het geheel verbonden
voor de nakoming van alle verbintenissen voortvloeiend uit de Kredietovereenkomst en deze Voorwaarden.
12.2. In voorkomende gevallen zal een Borgstelling gesloten worden, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
12.3. Bij verstrekking van een Krediet aan een rechtspersoon dient de bestuurder van die rechtspersoon zich ten opzichte van Yeaz hoofdelijk en voor het geheel te verbinden voor de nakoming van alle
verbintenissen voortvloeiend uit de Kredietovereenkomst en deze Voorwaarden.
13. BEVOEGDHEID BIJ MEER KREDIETNEMERS
13.1. In het geval het Krediet aan meerdere Kredietnemers is verstrekt, mogen zij samen of ieder
afzonderlijk over dit Krediet beschikken. De Kredietnemers mogen ook andere (rechts) handelingen
die het Krediet betreffen samen of afzonderlijk verrichten.
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13.2. Yeaz hoeft maar één Kredietnemer te informeren over het Krediet. De Kredietnemers zijn er zelf
verantwoordelijk voor om de ontvangen informatie met elkaar te delen en zij zijn beiden gebonden
aan de informatie die een van hen ontvangt.
14. BETALINGEN
14.1. Alle betalingen geschieden in Euro’s zonder enige aftrek, compensatie of kosten voor Yeaz op de
wijze zoals door Yeaz is aangegeven in de Kredietovereenkomst.
14.2. Betalingen zullen worden gerekend allereerst te zijn gedaan ter voldoening aan de verplichting
tot betaling van de verschuldigde rente en vervolgens tot de beheerkosten of overige kosten van het
Krediet en ten slotte in mindering strekken op het Krediet zelf.
14.3. Bij de aanvraag van het Krediet is de Kredietnemer verplicht om een machtiging (volmacht) aan
Yeaz te verlenen voor de incasso van de Bankrekening (“zakelijke incassomachtiging”) van de door
hem uit hoofde van de Kredietovereenkomst verschuldigde bedragen, waaronder de kosten als bedoeld in artikel 4 en de rente en eventuele boeterente als bedoeld in artikel 8.
15. MEDEDELINGSPLICHT
15.1. De Kredietnemer is verplicht Yeaz terstond schriftelijk in kennis te stellen van een aanvraag tot
zijn persoonlijke faillissement of van de onderneming waaraan hij verbonden is, van een aanvraag tot
het verkrijgen van surseance van betaling, van aanvraag van toelating tot de wettelijke schuldsanering, van boedelafstand of ontbinding van enige huwelijksgoederengemeenschap, waarin de Kredietnemer mocht zijn gehuwd, van ontbinding of wijziging van het samenlevingscontract alsmede van alle
voorvallen, welke voor Yeaz in verband met het verleende Krediet van belang kunnen zijn.
15.2. De Kredietnemer dient Yeaz mee te delen naar welk e-mailadres de voor de Kredietnemer bestemde stukken gezonden dienen te worden. Wijzigingen in de naam van de Kredietnemer en het emailadres dient de Kredietnemer schriftelijk en onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na
wijziging, aan Yeaz mee te delen.
15.3. Bij wijziging en/of beëindiging van de eenmanszaak, de vennootschap of de rechtspersoon en/of
de vertegenwoordiging daarvan, is de Kredietnemer verplicht deze wijziging of beëindiging op voorhand schriftelijk aan Yeaz mee te delen, ongeacht of inschrijving daarvan in de daartoe bestemde
openbare registers gaat plaatsvinden, bij gebreke waarvan die wijziging of intrekking niet aan Yeaz
kan worden tegengeworpen.
15.4. De Kredietnemers verklaren zich akkoord met het verstrekken van saldo-informatie en transactie-informatie aan Yeaz door de bank waarbij zij bankieren en de zakelijke- en persoonlijke Bankrekening houden.
16. OVERDRACHT
16.1. De Kredietnemer verbindt zich te allen tijde zijn medewerking te verlenen indien Yeaz haar rechten uit de Kredietovereenkomst aan derden wenst over te dragen en verbindt zich tevens een dergelijke overdracht zonder enig voorbehoud te zullen erkennen, zonder dat dit zal leiden tot enige beperking in de uitoefening van de rechten van Yeaz voortvloeiende uit de Kredietovereenkomst.
17. ZEKERHEIDSTELLING
17.1. De Kredietnemer is op verzoek daartoe van Yeaz verplicht door middel van een stille verpanding
van de activa en/of debiteuren, behorende tot zijn onderneming, zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de Kredietovereenkomst ten opzichte van Yeaz. Deze verpanding
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wordt nader geregeld in een afzonderlijke pandakte.
17.2. Is die gestelde zekerheid onvoldoende geworden dan is de Kredietnemer verplicht desgevraagd
die zekerheid, binnen een door Yeaz te stellen redelijke termijn, aan te vullen of te vervangen.
17.3. Een verzoek tot aanvullen of vervanging van zekerheden dient schriftelijk te geschieden en de
reden van het verzoek dient vermeld te worden.
17.4. De omvang van de gevraagde zekerheid dient in redelijke verhouding te staan tot het beloop
van de verplichtingen van de Kredietnemer.
18. INSCHAKELING VAN DERDEN
18.1. Bij de uitvoering van de Kredietovereenkomst mag Yeaz derden inschakelen dan wel de werkzaamheden aan derden uitbesteden, indien zij zulks nodig oordeelt. Bij het inschakelen van derden
dan wel het uitbesteden aan derden zal Yeaz steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
19. BEWIJS
19.1. De door of voor Yeaz gevoerde administratie strekt partijen tot volledig bewijs van het bestaan
van de verplichtingen van de Kredietnemer uit hoofde van de Kredietovereenkomst, behoudens tegenbewijs, in welk geval de betalingsverplichting van de Kredietnemer niet wordt opgeschort.
20. AANSPRAKELIJKHEID VAN YEAZ
20.1. Yeaz is niet aansprakelijk jegens de Kredietnemer voor direct of indirecte schade die de Kredietnemer lijdt, tenzij de schade werd veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
20.2. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet, is Yeaz in ieder geval niet aansprakelijk, indien
een tekortkoming van Yeaz het gevolg is van overmacht, waaronder:
- internationale conflicten;
- gewelddadige of gewapende acties;
- maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheid;
- maatregelen van toezichthoudende instantie(s);
- boycotacties;
- arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel;
- storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Yeaz of van derden.
20.3. Indien zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 20.2 voordoet, zal Yeaz – teneinde daaruit
voor de Kredietnemer voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in
redelijkheid van haar gevergd kunnen worden.
21. WIJZIGING VOORWAARDEN
21.1. Yeaz is altijd bevoegd deze Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde, en dus meest recente,
versie van deze Voorwaarden is dan automatisch van toepassing op alle rechtsverhoudingen die ontstaan na inwerkingtreding van de gewijzigde Voorwaarden. De meest recente versie van de Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Yeaz.
21.2. Als enige bepaling uit de Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen
van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
22. STRIJDIGHEID
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22.1. Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van de Kredietovereenkomst en de Voorwaarden
prevaleert het bepaalde in de Kredietovereenkomst.
23. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS
23.1. Om gebruik te maken van de producten van Yeaz verschaft de Kredietnemer gegevens, waaronder persoonsgegevens, van hem zelf, een eventuele vertegenwoordiger en een eventuele Borg aan
Yeaz. Deze gegevens worden opgeslagen in bestanden van Yeaz zelf en in databestanden van derden,
waaronder externe kredietinformatiebureaus, die jegens Yeaz, de Kredietnemer en de eventuele Borg
verantwoordelijk zijn voor de verwerking van deze gegevens.
23.2. Yeaz behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te verwerken, te verstrekken aan en uit te
wisselen met derde partijen, dan wel het uitwisselen en verwerken binnen de groep waarvan Yeaz
deel uitmaakt, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Kredietovereenkomst en/of indien
er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Hieronder wordt met name verstaan het verstrekken van
gegevens aan externe informatiebureaus voor het verminderen (beperken) van krediet- en/of financiele risico’s, het innen van vorderingen en het optimaliseren van het debiteurenbeleid alsmede het
handhaven van haar zorgplicht.
23.3. Persoonsgegevens zijn gegevens waaronder geboortedatum, adres of geslacht. Het verwerken
van persoonsgegevens betekent onder meer verzamelen, bewaren en gebruiken hiervan.
23.4. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met als doel:
(a) uitvoering te kunnen geven aan de Kredietovereenkomst met de Kredietnemer in verband met
aanmelding voor de producten en indien van toepassing, de afhandeling van betalingen;
(b) een administratie bij te houden van Kredietnemer(s) en Borg(en);
(c) wanneer dit door de Kredietnemer is toegestaan hem te informeren over zaken aangaande gekozen producten of de Kredietnemer te informeren over andere activiteiten of aanbiedingen gerelateerd
aan Yeaz.
23.5. De betreffende derde partijen staan er jegens Yeaz, de Kredietnemer en de eventuele Borg voor
in dat zij voldoen aan alle geldende regels voor gegevensverwerking, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverweking.
23.6. Uitwisseling van gegevens kan meebrengen dat er gegevens terechtkomen in landen waar persoonsgegevens minder worden beschermd dan in Nederland. Bevoegde autoriteiten van landen waar
persoonsgegevens zich tijdens of na verwerking bevinden, kunnen naar die gegevens een onderzoek
instellen.
23.7. De Kredietnemer heeft het recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij verzoeken om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet
meer relevant zijn voor de uitvoering van de Kredietovereenkomst.
24. IDENTIFICATIE
24.1. De Kredietnemer is verplicht de door Yeaz gevraagde medewerking te verlenen voor het vaststellen van de identiteit van de Kredietnemer en eventueel de Borg.
25. ELEKTRONISCHE HANDTEKENING
25.1. De Kredietovereenkomst zal door ieder van partijen uitsluitend elektronisch worden ondertekend
en op elektronische wijze aan de andere partij worden toegezonden.
26. INTELLECTUEEL EIGENDOM
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26.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam Yeaz berusten uitsluitend bij
Yeaz en/of haar licentienemers. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze.
27. TOEPASSELIJK RECHT
27.1. Op de Kredietovereenkomst, de bepalingen in deze Voorwaarden, de eventuele Borgstelling en
de rechtsverhouding tussen de Kredietnemer en Yeaz is uitsluitend Nederlands recht van toepassing,
ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
indien een bij de rechtsverhouding betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
28. BEVOEGDE RECHTER
28.1. De rechter in de vestigingsplaats van Yeaz is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Yeaz het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

versie 2018.03.13

pagina 9 van 9

