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Algemeen

Gegevens MoneYou B.V.:
-

gevestigd in Amsterdam;
inschrijfnummer Handelsregister Kamer van
Koophandel Amsterdam: 32084697;
registratie bij de Autoriteit Financiële Markten
onder nummer: 12020215.

Gegevens ABN AMRO Bank N.V.:
-
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gevestigd te Amsterdam;
inschrijfnummer Handelsregister Kamer van
Koophandel: 34334259;
ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning
van De Nederlandsche Bank N.V. en is
opgenomen in het register van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) onder nummer
12020215.
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Uitvoering kredietovereenkomst

2		

Aanvraaggegevens

Door ondertekening van de kredietovereenkomst verzoekt de kredietnemer MoneYou tot uitvoering daarvan
over te gaan.

MoneYou mag bij het aangaan van de kredietovereenkomst uitgaan van de juistheid van de gegevens die de
kredietnemer bij de kredietaanvraag verstrekt.

MoneYou is aanbieder van het krediet. MoneYou heeft
het beheer en de uitvoering van de kredietovereenkomst
overgelaten aan MoneYou Kredieten B.V., gevestigd te
Amsterdam. MoneYou Kredieten B.V. is onder nummer
12020093 geregistreerd bij de Autoriteit Financiële
Markten.

Als blijkt dat bij de kredietaanvraag door de kredietnemer verstrekte gegevens (deels) onjuist zijn, geldt verder
het volgende:
MoneYou is niet meer verplicht tot uitbetaling van het
krediet.
Als MoneYou nog geen uitbetaling van het krediet heeft
gedaan en uitbetaling weigert, wordt de kredietovereenkomst daardoor ontbonden.
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a.
b.
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Betalingen aan MoneYou
Betalingen vinden plaats door middel van automatische
incasso ten laste van de tegenrekening. Betaling van
de maandtermijn wordt eerst in mindering geboekt op
de verschuldigde rente en vervolgens op het gebruikte
krediet.
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a.
b.
c.
d.

Rente
De kredietnemer is over alle bedragen die hij krachtens
het krediet verschuldigd is een debetrente verschuldigd
uitgedrukt in de debetrentevoet (effectief op jaarbasis).
Tot deze bedragen behoren onder meer:
het gebruikte krediet;
niet tijdig betaalde bedragen;
bedragen waarmee het maximum kredietbedrag wordt
overschreden;
bedragen die na het einde van de kredietovereenkomst of
na opeising verschuldigd zijn.
MoneYou mag de debetrente over de bedragen onder b
en c verhogen met een debetrenteopslag. Deze debetrenteopslag is nul totdat zij anders aan de kredietnemer
bekendmaakt.
De door de kredietnemer verschuldigde debetrente wordt
van dag tot dag berekend.
MoneYou mag de debetrentevoet en eventuele debetrenteopslag steeds wijzigen. Als MoneYou dit doet, maakt zij
dit vooraf aan de kredietnemer bekend. MoneYou zal bij
de vaststelling van de verschuldigde debetrente de wettelijke maxima steeds naleven.
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a.

b.
c.
d.

Opgave
MoneYou zal door berichten op de Personal Site de kredietnemer opgave doen van (onder meer):
de boekingen op de Kredietrekening (zoals uit hoofde van
kredietgebruik, in rekening gebrachte rente en uitgevoerde incasso’s);
het bedrag van de eerstvolgende maandtermijn;
het voor opname beschikbare krediet;
de toepasselijke debetrente en eventuele wijzigingen
daarin.
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Vervroegde aflossing
De kredietnemer mag zonder daarvoor kosten verschuldigd te zijn vervroegd op het krediet aflossen. De kredietnemer maakt het af te lossen bedrag over op de voor dit
doel op de website vermelde bankrekening, met in achtneming van de daarbij vermelde betalingsinstructies.
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Opnamen en aanpassing maximum
kredietbedrag
De kredietnemer kan op ieder moment tot het volgens
de kredietovereenkomst overeengekomen maximum
kredietbedrag opnamen doen. De kredietnemer kan aan
MoneYou verzoeken het maximum kredietbedrag te
verlagen.

a.
b.
c.
d.
e.

f.

Als MoneYou reden heeft om een geval als sub e of f
bedoeld aan te nemen, zal kredietnemer desgevraagd
bescheiden aan MoneYou ter hand stellen waaruit zijn
verplichtingen en inkomen blijken.
MoneYou mag altijd een toetsing bij het Bureau Krediet
Registratie (BKR) te Tiel verrichten om inzicht in de op dat
moment geregistreerde verplichtingen te verkrijgen.

MoneYou kan als zij daarvoor een objectieve grond heeft,
ook op eigen initiatief, altijd het maximum kredietbedrag
verlagen of opnamen binnen dit kredietbedrag weigeren.
Een objectieve grond is onder meer aanwezig in geval
van:
verstrekking door de kredietnemer van onjuiste gegevens
bij de kredietaanvraag;
ongeoorloofd of frauduleus gebruik van het krediet;
niet-tijdige voldoening van een vervallen maandtermijn;
aanwezigheid van een grond voor opeising van het krediet;
een aanzienlijk verhoogd risico dat de kredietnemer zijn
verplichtingen uit hoofde van het krediet niet zal kunnen
nakomen;
een zodanige inkomensvermindering van de kredietnemer dat het krediet op basis daarvan niet verstrekt zou
kunnen worden.
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a.

b.

c.

d.

e.

Opeisbaarheid
MoneYou mag alle krachtens de kredietovereenkomst
verschuldigde bedragen ineens opeisen indien:
de kredietnemer meer dan twee maanden achterstallig is
in de betaling van een vervallen maandtermijn en na in
gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van
zijn verplichting;
de kredietnemer niet meer in Nederland woont, dan wel
redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de kredietnemer binnen enkele maanden niet meer in Nederland
zal wonen;
de kredietnemer is overleden en MoneYou gegronde
redenen heeft om aan te nemen dat diens verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst niet zullen
worden nagekomen;
de kredietnemer in staat van faillissement is komen te
verkeren of ten aanzien van de kredietnemer de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen van toepassing is
verklaard; of
de kredietnemer aan MoneYou, met het oog op het
aangaan van de kredietovereenkomst, bewust onjuiste
inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat MoneYou
de kredietovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien haar de juiste stand
van zaken bekend zou zijn geweest.
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Leeftijd en afbouw maximum kredietbedrag
De kredietnemer moet bij het doen van zijn kredietaanvraag een leeftijd hebben van minimaal 18 jaar en
maximaal 59 jaar.

a.
b.

Met ingang van de dag waarop de kredietnemer de
leeftijd van 60 jaar bereikt worden het dan geldende
maximum kredietbedrag en de maandtermijn als volgt
aangepast:
Maandelijks wordt dit kredietbedrag verlaagd met 1/96e
deel daarvan.
De verschuldigde maandtermijn wordt, voor zover nodig,
zodanig verhoogd dat bij het bereiken van de leeftijd van
68 jaar het krediet tot nul is afgebouwd.

Na opeising mag de kredietnemer geen opnamen meer
verrichten.
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a.

b.

Gezamenlijk krediet
Als de kredietnemer samen met een ander een krediet
afneemt, geldt met betrekking tot dit krediet en de gezamenlijke kredietnemers:
Zelfstandig eigen recht voor ieder van de kredietnemers
Voor iedere prestatie die MoneYou krachtens het krediet
aan (een van) de kredietnemers verschuldigd is, heeft ieder van de kredietnemers een eigen, zelfstandige, vordering op MoneYou. MoneYou is die prestatie echter steeds
maar eenmaal verschuldigd, zodat zij door nakoming
jegens de een ook jegens de ander(en) wordt bevrijd.
Ieder van de kredietnemers is zelfstandig gerechtigd
opdracht te geven tot uitbetaling van het krediet en alle
andere (rechts)handelingen te verrichten (waaronder ook
beëindiging van het krediet). De rechtsgevolgen hiervan
binden ieder van de kredietnemers, ongeacht of zij hebben meegewerkt of bezwaar hebben gemaakt. MoneYou
is niet verplicht maar wel gerechtigd de instemming van
de andere kredietnemer(s) te verlangen alvorens gevolg
te geven aan dergelijke opdrachten of (rechts)handelingen.

eenmaal verschuldigd, zodat nakoming door de één ook
de andere(n) bevrijdt. De kredietnemers doen afstand
van alle verweermiddelen toekomend aan een hoofdelijk
verbonden schuldenaar.
c.

Onderlinge afrekening tussen kredietnemers
De kredietnemers zullen de gevolgen van (uitvoering
van) het krediet voor hun onderlinge verhouding, voor
zover nodig, zelf met elkaar afrekenen.

d.

Mededelingen of berichten
Een tussen MoneYou en een van de kredietnemers uitgewisselde mededeling of ander bericht geldt als uitgewisseld tussen MoneYou en ieder van de kredietnemers. De
kredietnemers zullen, voor zover nodig, elkaar geïnformeerd houden.

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor ieder van de kredietnemers
Voor iedere prestatie die MoneYou krachtens het krediet
van (een van) de kredietnemers te vorderen heeft, is ieder
van hen hoofdelijk tegenover MoneYou aansprakelijk.
De kredietnemers zijn die prestatie echter samen maar
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Herroeping
De kredietnemer mag de kredietovereenkomst kosteloos
herroepen door een schriftelijk bericht aan MoneYou.
Herroeping is alleen mogelijk binnen 14 dagen na totstandkoming van de kredietovereenkomst of na verstrekking van alle relevante informatie voor zover deze in de
kredietovereenkomst ontbreekt. Een binnen die termijn
verzonden herroeping geldt als tijdig gedaan.
Na herroeping moet de kredietnemer zo spoedig mogelijk
maar in ieder geval binnen 30 dagen het reeds gebruikte
krediet, vermeerderd met de daarover verschuldigde
debetrente berekend volgens de debetrentevoet (effectief
op jaarbasis), aan MoneYou terugbetalen.
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Opzegging en einde kredietovereenkomst
De kredietnemer kan de kredietovereenkomst steeds via
de Personal Site door opzegging beëindigen. Hierbij geldt
een opzegtermijn van twee weken.
MoneYou kan de kredietovereenkomst steeds, schriftelijk of via de Personal Site met een bericht op duurzame
drager, door opzegging beëindigen. Hierbij geldt een
opzegtermijn van twee maanden.
Na het einde van de kredietovereenkomst mag de kredietnemer geen opnamen meer verrichten. Verder blijven
de bepalingen van de kredietovereenkomst met inbegrip
van deze voorwaarden onverminderd van kracht totdat
de kredietnemer aan al zijn verplichtingen uit de krediet
overeenkomst tegenover MoneYou heeft voldaan.
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Wijziging voorwaarden
MoneYou kan deze voorwaarden steeds, schriftelijk of
via de Personal Site met een bericht op duurzame drager,
wijzigen en/of aanvullen en de nieuwe versie tegenover
de kredietnemer van toepassing verklaren. MoneYou zal
hierbij een inwerkingtredingstermijn in acht nemen van
ten minste twee maanden. De kredietnemer wordt per
het einde van die inwerkingtredingstermijn aan de nieuwe versie gebonden, tenzij hij de relatie met MoneYou
uiterlijk per die datum aan MoneYou heeft opgezegd.
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Bureau Krediet Registratie (BKR)
MoneYou is aangesloten bij de Stichting Bureau
Kredietregistratie (“BKR”) te Tiel. MoneYou meldt deze
kredietovereenkomst bij het BKR. Het BKR verwerkt deze
gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem ten
behoeve van het voorkomen en beperken van kredieten betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en
het voorkomen en beperken van overkreditering van
betrokkenen, alsmede ten behoeve van het leveren van
een bijdrage aan het voorkomen van problematische
schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van
de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen
mogelijk is in feitelijke en statistische vorm. Naast het
aanmelden van de kredietovereenkomst heeft MoneYou
verder de verplichting op zich genomen een achterstand
in nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde
van de kredietovereenkomst van meer dan 90 dagen te
melden bij het BKR. Voor de kredietnemer kan wanbetaling ernstige gevolgen hebben, zoals gedwongen verkoop
van bezittingen en het bemoeilijken van toekomstige
kredietverlening.
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