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relevante Renteperiode om elf uur (11:00) Londen tijd. Libor tarieven worden
gepubliceerd op de website van Thomson Reuters namens de British Bankers
Association.

Deze Algemene Voorwaarden voor Kredietverlening (zakelijk)
bestaan uit:

Limiet
met betrekking tot een vorm van Krediet, het maximumbedrag dat voor het gebruik
van die vorm van Krediet ter beschikking wordt gesteld in de Kredietovereenkomst.

I.	Gemeenschappelijke Bepalingen
II.	Algemene Voorwaarden voor Krediet in de vorm van
krediet in rekening-courant
III.	Algemene Voorwaarden voor Krediet in de vorm van een
lening
IV.	Algemene Voorwaarden voor Krediet in de vorm van een
lening met een rentetarief gebaseerd op Euribor of Libor
V.	Algemene Voorwaarden voor Krediet in de vorm van
obligokrediet

I. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
1.

Medeschuldenaar
een partij die hoofdelijk aansprakelijk is onder een Financieringsdocument zonder
Kredietnemer te zijn.
Renteperiode
iedere periode waarvoor een rentetarief in overeenstemming met de Kredietovereenkomst of, indien van toepassing, deze AVK dient te worden vastgesteld dan wel is
vastgesteld.
Schuldenaar
een Kredietnemer of een Medeschuldenaar.
TARGET
het “Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer”
systeem.
TARGET-dag
een dag waarop betalingen in euro’s via TARGET worden verricht.
Toetredingsakte
een akte waarbij een of meerdere (rechts)personen als Kredietnemer of Mede
schuldenaar toetreden tot de Kredietovereenkomst.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden voor Kredietverlening (zakelijk) wordt verstaan
onder:
Algemene Bankvoorwaarden
de algemene bankvoorwaarden zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank
te Amsterdam op 29 augustus 2016, zoals van tijd tot tijd gewijzigd conform het
daarin bepaalde.
AVK
deze Algemene Voorwaarden voor Kredietverlening (zakelijk), bestaande uit deel I.
Gemeenschappelijke Bepalingen, deel II. Algemene Voorwaarden voor Krediet in de
vorm van krediet in rekening-courant, deel III. Algemene Voorwaarden voor Krediet
in de vorm van een lening, deel IV. Algemene Voorwaarden voor Krediet in de vorm
van een lening met een rentetarief gebaseerd op Euribor of Libor en deel V.
Algemene Voorwaarden voor Krediet in de vorm van obligokrediet.
Deutsche Bank
Deutsche Bank AG
Eonia
Euro OverNight Index Average. Het effectieve tarief voor interbancaire deposito’s
met een looptijd van één dag, berekend als het gewogen gemiddelde van alle niet
door zekerheid gedekte deposito’s verstrekt in de interbancaire markt door
deelnemende banken in de euro zone. Het Eonia tarief wordt gepubliceerd op de
website van de European Banking Federation (www.euribor-ebf.eu).
Euribor
Euro Interbank Offered Rate. Het tarief waarop een representatief aantal
banken bereid is interbancaire deposito’s in euro te verstrekken aan banken
met een vergelijkbare kredietwaardigheid. Euribor tarieven worden vastgesteld
voor de relevante Renteperiodes op de tweede Werkdag vóór aanvang van de
relevante Renteperiode om elf uur (11:00) Midden-Europese tijd. Euribor tarieven
worden gepubliceerd op de website van de European Banking Federation
(www.euribor-ebf.eu).
EURO Basisrente
de Deutsche Bank Euro Basisrente, zoals gepubliceerd op de website van
Deutsche Bank (www.deutschebank.nl)
Financieringsdocument
(i) de Kredietovereenkomst en elk ander schriftelijk stuk waarin met betrekking tot
het Krediet afspraken tussen Deutsche Bank en een Schuldenaar worden vastgelegd
of door een Schuldenaar verklaringen worden afgelegd, (ii) ieder zekerheidsdocument
in verband met het Krediet en (iii) ieder ander document dat door Deutsche Bank en
een Schuldenaar als “Financieringsdocument” wordt aangeduid, telkens met inbegrip
van de daarop toepasselijk verklaarde AVK en/of andere algemene voorwaarden.

Werkdag
een dag, niet zijnde een zaterdag of een zondag, waarop banken in Nederland in het
algemeen open zijn voor zaken in Nederland voor zover die dag geldt als een
TARGET-dag.

2.

INTERPRETATIE

2.1	Tenzij anders aangegeven in een Financieringsdocument geldt dat een
verwijzing in de AVK of een ander Financieringsdocument naar:
		 (a)	“Deutsche Bank”, de “Hoofdkredietnemer”, de “Kredietnemer”, de
“Schuldenaar” of een andere (rechts)persoon dient te worden uitgelegd
als een verwijzing die mede omvat de rechtsopvolgers onder algemene
titel en toegestane rechtsopvolgers onder bijzondere titel van de
betreffende (rechts)persoon;
		 (b)	de “Kredietovereenkomst”, een “Financieringsdocument”, de “AVK”,
enige andere overeenkomst of enig ander document dient te worden
uitgelegd als een verwijzing naar de Kredietovereenkomst, dat
Financieringsdocument of die andere overeenkomst of dat andere document zoals laatstelijk gewijzigd, genoveerd, aangevuld, uitgebreid of
geherformuleerd (met inbegrip van onder meer verhoging, verlaging,
wijziging van doel of andere aanpassing van de ter beschikking
gestelde vormen van Krediet, toevoeging van nieuwe vormen van
Krediet, herstructurering van schuld uit hoofde van de Financieringsdocumenten, toetreding of terugtreding van een partij bij een Financieringsdocument of een combinatie van het voorgaande);
		 (c)	“Kredietnemer” in verband met een bepaalde vorm van Krediet dient te
worden uitgelegd als een verwijzing naar een Kredietnemer aan wie die
vorm van Krediet ter beschikking wordt gesteld krachtens de
Kredietovereenkomst;
		 (d)	een “persoon” dient te worden uitgelegd als een verwijzing naar een
natuurlijke persoon, een rechtspersoon of andere entiteit, overheid,
staat of agentschap van een staat;
		 (e)	een wetsbepaling dient te worden uitgelegd als een verwijzing naar die
bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld van tijd tot tijd; en
		 (f)	een organisatie dient te worden uitgelegd als een verwijzing naar een
organisatie die daarvoor in de plaats is getreden.
2.2	De kop van een artikel in een Financieringsdocument dient ter vereen
voudiging van het opzoeken van een bepaling zonder de inhoud daarvan
mede te bepalen.
2.3	Tenzij anders aangegeven heeft een term in enig Financieringsdocument of
in een kennisgeving of een bericht dat uit hoofde van of in verband met een
Financieringsdocument wordt gegeven of verstrekt, in dat Financierings
document respectievelijk die kennisgeving of dat bericht dezelfde betekenis
als in de Kredietovereenkomst of de AVK.

Hoofdkredietnemer
de in de Kredietovereenkomst als zodanig aangeduide Kredietnemer.
Krediet
door Deutsche Bank verstrekt krediet in rekening-courant, krediet in de vorm van
een lening, krediet in de vorm van obligokrediet en/of krediet in een andere vorm.
Kredietnemer
iedere partij aan wie op grond van een Financieringsdocument Krediet ter
beschikking wordt gesteld.
Kredietovereenkomst
een tussen één of meerdere Kredietnemers en, voor zover van toepassing, één of
meerdere Medeschuldenaren enerzijds en Deutsche Bank anderzijds gesloten
overeenkomst ter verstrekking van Krediet waarop de AVK van toepassing zijn.
Libor
London Interbank Offered Rate. Het tarief waarop een representatief aantal banken
bereid is interbancaire deposito’s in valuta anders dan euro te verstrekken aan
banken met een vergelijkbare kredietwaardigheid. Libor tarieven worden vastgesteld
voor de relevante Renteperiodes op de tweede Werkdag vóór aanvang van de
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3.	TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET KREDIET
Een Kredietnemer zal eerst over het Krediet kunnen beschikken wanneer naar
genoegen van Deutsche Bank alle in de Kredietovereenkomst vermelde zekerheden,
verklaringen, documenten en inlichtingen aan Deutsche Bank zijn verstrekt en ook
aan de overige in de Kredietovereenkomst en, voor zover van toepassing, de AVK
gestelde voorwaarden voor terbeschikkingstelling van het Krediet is voldaan.

4.

ZEKERHEDEN EN VERKLARINGEN

4.1	Indien door een Schuldenaar zekerheden of verklaringen worden of zijn
verstrekt, zullen deze strekken tot zekerheid voor alle bestaande en
toekomstige betalingsverplichtingen van die Schuldenaar jegens Deutsche
Bank uit welke hoofde ook (daaronder mede begrepen uit hoofde van
derivatentransacties) en al of niet in het gewone bankverkeer.
4.2	Voor zover niet reeds vastgelegd in enig Financieringsdocument zullen de
zekerheden en de verklaringen nader worden vastgelegd in de daarvoor
door Deutsche Bank vast te stellen aanvullende documenten en met van
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toepassing verklaring van de voor het betreffende aanvullende document
door Deutsche Bank vast te stellen algemene voorwaarden. De eventueel
aan vastlegging verbonden kosten zullen voor rekening van de Kredietnemer
komen. Tenzij anders is of wordt overeengekomen, dienen de zekerheden
ten gunste van Deutsche Bank eerste in rang te zijn.
4.3	Iedere Schuldenaar verklaart en staat ervoor in dat hij bevoegd is tot het
aangaan van de Financieringsdocumenten en de nakoming van alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen jegens Deutsche Bank en dat al die
verplichtingen geldig en afdwingbaar zijn.
4.4	Tenzij in de Financieringsdocumenten uitdrukkelijk anders is bepaald, zal
Deutsche Bank in geen geval verplicht zijn aanvullend krediet te verstrekken
op de grond dat de aan Deutsche Bank verstrekte zekerheden verhaal
kunnen bieden voor een hoger bedrag dan door Deutsche Bank verzocht of
benodigd voor voldoening van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de
Financieringsdocumenten of uit welke hoofde ook.
4.5	Onverminderd de rechten van Deutsche Bank uit hoofde van artikel 26 van
de Algemene Bankvoorwaarden zal een Schuldenaar op eerste verzoek van
Deutsche Bank ten genoegen van Deutsche Bank (aanvullende) zekerheid
stellen voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Deutsche
Bank op die Schuldenaar, uit welke hoofde ook (daaronder mede begrepen
uit hoofde van derivatentransacties) en al of niet in het gewone
bankverkeer. Deze (aanvullende) zekerheid dient steeds zodanig te zijn, en
daartoe zo nodig door de betreffende Schuldenaar ten genoegen van
Deutsche Bank te worden vervangen en/of aangevuld, dat Deutsche Bank
gelet op het risicoprofiel van die Schuldenaar, de dekkingswaarde van de
zekerheden en eventuele andere voor Deutsche Bank relevante factoren,
doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben. Deutsche Bank zal op
verzoek van de betreffende Schuldenaar de reden van die zekerheidstelling,
of de vervanging of aanvulling daarvan, meedelen.
4.6	Bij afstand of opzegging door Deutsche Bank van aan haar verstrekte
zekerheden zal de Schuldenaar op eerste verzoek van Deutsche Bank, naar
haar oordeel genoegzame, andere zekerheid verstrekken. De Schuldenaar is
hiertoe niet verplicht in het geval het voor Deutsche Bank vaststaat dat zij
geen vorderingen op een Schuldenaar meer heeft of zal verkrijgen tot
zekerheid waarvoor de zekerheden zijn gevestigd en ook overigens alle
relaties tussen Deutsche Bank en de Schuldenaar zijn geëindigd.

5.

RECHTSOPVOLGERS SCHULDENAAR

In het geval van een juridische splitsing van een Schuldenaar zijn de bij de splitsing
betrokken entiteiten ieder voor het geheel aansprakelijk jegens Deutsche Bank voor
alle bestaande en toekomstige verplichtingen van de splitsende Schuldenaar jegens
Deutsche Bank uit welke hoofde ook (daaronder mede begrepen uit hoofde van
derivatentransacties) en al of niet in het gewone bankverkeer. Artikel 6 is in dat geval
van toepassing.

6.	MEERDERE SCHULDENAREN - AFZONDERLIJKE
VERPLICHTINGEN; HOOFDELIJKHEID
6.1	Indien meerdere (rechts)personen en personenvennootschappen als
Schuldenaar partij zijn bij een Financieringsdocument, zijn de verplichtingen
die de Schuldenaar uit hoofde van een Financieringsdocument of de AVK
jegens Deutsche Bank heeft of zal hebben de verplichtingen van iedere
(rechts)persoon en personenvennootschap als Schuldenaar afzonderlijk.
6.2	Iedere Schuldenaar aanvaardt als eigen zelfstandige verplichting
aansprakelijk te zijn jegens Deutsche Bank voor alle bestaande en
toekomstige verplichtingen van iedere andere Schuldenaar jegens
Deutsche Bank uit welke hoofde ook (daaronder mede begrepen uit hoofde
van derivatentransacties en elke parallelle schuld uit hoofde van artikel 34.2
of enig ander Financieringsdocument) en al of niet in het gewone
bankverkeer. Iedere Schuldenaar verbindt zich enig bedrag dat aldus
verschuldigd is op eerste verzoek van Deutsche Bank aan Deutsche Bank te
voldoen. Een Schuldenaar die niet terstond aan dit verzoek voldoet is
zonder ingebrekestelling in verzuim.
6.3	Iedere Schuldenaar doet jegens Deutsche Bank afstand van alle aan een
hoofdelijk verbonden schuldenaar toekomende verweermiddelen en
rechten. Voor zover de aanvaarding van hoofdelijke aansprakelijkheid door
een Schuldenaar in afwijking van de bedoeling van de partijen als een
borgstelling wordt gekwalificeerd, doet die Schuldenaar afstand van alle
aan borgen toekomende verweermiddelen en rechten, waaronder de
bevoegdheid tot verrekening.
6.4	Een tot een Schuldenaar gericht aanbod tot uitstel van betaling, ontslag uit
de hoofdelijke verbondenheid of afstand betreft alleen die Schuldenaar.
6.5	Op eerste verzoek van Deutsche Bank zullen de Schuldenaren vaststellen in
welke mate de schuld iedere Schuldenaar in de onderlinge verhouding
aangaat. Iedere Schuldenaar verleent aan de Hoofdkredietnemer
onherroepelijke volmacht om met een of meer overige Schuldenaren vast te
stellen in welke mate de schuld de Schuldenaren in de onderlinge
verhoudingen aangaat of op welke wijze de onderlinge bijdrageplicht wordt
berekend.
6.6	Iedere Schuldenaar verplicht zich zijn vorderingen uit hoofde van regres
jegens iedere andere Schuldenaar aan Deutsche Bank te verpanden tot
zekerheid voor alle bestaande en toekomstige verplichtingen van die
Schuldenaar jegens Deutsche Bank uit welke hoofde ook (daaronder mede
begrepen uit hoofde van derivatentransacties) en al of niet in het gewone
bankverkeer.
6.7	Ter uitvoering van de hiervoor vermelde verplichting geeft iedere
Schuldenaar hierbij, voor zover niet reeds eerder aan Deutsche Bank
verpand, zijn voormelde vorderingen uit hoofde van regres aan Deutsche
Bank in pand tot zekerheid als voormeld. Kennisneming van de
Kredietovereenkomst respectievelijk ondertekening van de Kredietovereenkomst door iedere Schuldenaar geldt als mededeling (bij voorbaat) van
voormeld pandrecht aan iedere Schuldenaar als debiteur van vorderingen
van de andere Schuldenaren uit hoofde van regres. Deutsche Bank is
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bevoegd afstand te doen van de vorderingen waarop de voormelde
pandrechten van Deutsche Bank rusten.
6.8	Voor zover niet belast met een pandrecht als hiervoor bedoeld, zijn de
vorderingen van een Schuldenaar op iedere andere Schuldenaar uit hoofde
van regres achtergesteld bij alle vorderingen die Deutsche Bank op die
andere Schuldenaar heeft of zal krijgen.
6.9	Voor zover niet belast met een pandrecht als hiervoor bedoeld en onder de
opschortende voorwaarde dat een Schuldenaar in het kader van een
ontvlechting van de groep van die Schuldenaar wordt overgedragen aan
een derde, doet iedere andere Schuldenaar afstand van zijn vorderingen uit
hoofde van regres jegens de Schuldenaar die wordt overgedragen in die zin
dat dan geen vordering uit hoofde van regres op die Schuldenaar zal
bestaan of ontstaan.
6.10	Voor zover nodig voor de verpanding van de vorderingen uit hoofde van
regres verleent iedere Schuldenaar aan Deutsche Bank volmacht tot
vestiging van een pandrecht op de voormelde vorderingen namens die
Schuldenaar ten behoeve van Deutsche Bank zelf.
6.11	Iedere Schuldenaar aanvaardt in geen geval door subrogatie te zullen
treden in de vorderingen van Deutsche Bank jegens een andere
Schuldenaar en de daaraan verbonden (zekerheids)rechten.

7.	MEERDERE SCHULDENAREN - HOOFDKREDIETNEMER ALS VERTEGENWOORDIGER
7.1	Iedere Schuldenaar wijst door het ondertekenen van de Kredietovereenkomst
of een Toetredingsakte onherroepelijk de Hoofdkredietnemer aan om namens
hem als vertegenwoordiger op te treden met betrekking tot de Financierings
documenten.
7.2	De Hoofdkredietnemer is bevoegd namens een andere Schuldenaar alle
informatie met betrekking tot die Schuldenaar die onder een Financieringsdocument moet worden verstrekt te verstrekken aan Deutsche Bank en om
alle kennisgevingen en opdrachten te verstrekken, om zodanige overeen
komsten aan te gaan en om wijzigingen, aanvullingen en aanpassingen van
de Financieringsdocumenten overeen te komen en uit te voeren, zonder
verder overleg met of goedkeuring door die Schuldenaar.
7.3	Deutsche Bank is bevoegd kennisgevingen, aanmaningen of andere
mededelingen aan een Schuldenaar onder de Financieringsdocumenten te
verstrekken aan de Hoofdkredietnemer als vertegenwoordiger van die
andere Schuldenaar. De Hoofdkredietnemer is verplicht elke andere
Schuldenaar omtrent deze kennisgeving, aanmaning of mededeling
onmiddellijk te informeren.
7.4	In elk van de bovengenoemde gevallen is die Schuldenaar daaraan
gebonden alsof die Schuldenaar zelf de kennisgevingen en opdrachten had
gegeven, de overeenkomsten had uitgevoerd of was aangegaan, de
wijzigingen, aanvullingen en aanpassingen had uitgevoerd of was
aangegaan of de betreffende kennisgeving, aanmaning of andere
mededeling had ontvangen.
7.5	Iedere (rechts)handeling, nalatigheid, kennisgeving of andere mededeling
van de Hoofdkredietnemer of verstrekt aan de Hoofdkredietnemer in
verband met een Financieringsdocument namens of voor een Schuldenaar
(al dan niet bekend aan die Schuldenaar en ongeacht of dit plaatsvindt vóór
of nadat die Schuldenaar een Schuldenaar werd) zal in alle opzichten
bindend zijn voor die Schuldenaar alsof die Schuldenaar deze uitdrukkelijk
zelf had uitgevoerd of gegeven of hiermee uitdrukkelijk akkoord was
gegaan. Bij enige strijdigheid tussen kennisgevingen of andere mededelingen van de Hoofdkredietnemer en kennisgevingen of andere mededelingen
van een andere Schuldenaar, prevaleren die van de Hoofdkredietnemer.

8.	MEERDERE KREDIETNEMERS - OPEISING /
OPZEGGING
Indien Deutsche Bank op enige grond het recht heeft tot opzegging of opeising van
(een onderdeel van) het Krediet over te gaan, is Deutsche Bank bevoegd (maar
nimmer verplicht) dat (onderdeel van het) Krediet alleen in de verhouding tot een of
meer bepaalde Kredietnemers geheel of gedeeltelijk op te zeggen en/of op te eisen
en dat (onderdeel van het) Krediet voort te zetten in de verhouding tot de overige
Kredietnemers.

9.	MEERDERE KREDIETNEMERS - VENNOOTSCHAP
ONDER FIRMA
9.1	Indien een Schuldenaar een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap is, zijn de (beherend en/of besturend) vennoten hoofdelijk
verbonden voor de verplichtingen van de vennootschap onder firma of
commanditaire vennootschap, als ware iedere (beherend en/of besturend)
vennoot zelf Schuldenaar. De bepalingen in de artikelen 6 tot en met 8 zijn
van overeenkomstige toepassing.
9.2	Een uitgetreden (beherend en/of besturend) vennoot blijft aansprakelijk
voor de verplichtingen tegenover Deutsche Bank die onder de naam van de
vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap zijn aangegaan
en zijn ontstaan uit handelingen die verricht zijn voor de dag waarop de
betreffende vennoot is uitgetreden, zulks tot Deutsche Bank schriftelijk de
uitgetreden vennoot uitdrukkelijk van zijn verplichtingen zal hebben
ontslagen.

10.

VERREKENING

10.1	Deutsche Bank is te allen tijde bevoegd de vorderingen van een Schuldenaar
op Deutsche Bank uit welke hoofde ook zonder voorafgaande verrekeningsverklaring te verrekenen met haar vorderingen op die Schuldenaar en iedere
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andere Schuldenaar, uit welke hoofde ook, met inbegrip van voorwaardelijke
vorderingen van Deutsche Bank (waaronder vorderingen uit hoofde van een
krediet in de vorm van een obligokrediet) ongeacht of de te verrekenen
vorderingen opeisbaar of betaalbaar zijn en ongeacht de valuta waarin deze
vorderingen luiden.
10.2	Te verrekenen vorderingen in vreemde valuta worden verrekend tegen de
koers van de dag van verrekening.
10.3	Deutsche Bank zal de betreffende Schuldenaar informeren over de
toegepaste verrekening, waarbij verzending van een afschrift van de
rekening waarin de verrekening administratief is verwerkt, geldt als een
door Deutsche Bank uitgebrachte verrekeningsverklaring.

11.

NEGATIEVE VERKLARING

Zolang uit welke hoofde ook (daaronder mede begrepen uit hoofde van derivatentransacties) en al of niet in het gewone bankverkeer verplichtingen van een
Schuldenaar jegens Deutsche Bank bestaan of kunnen ontstaan, zal een Schuldenaar
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deutsche Bank zich in geen
geval borg stellen of hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden ten behoeve van een
ander dan Deutsche Bank en zal een Schuldenaar zijn goederen niet geheel of
gedeeltelijk vervreemden of ten behoeve van een derde belasten of bezwaren
of zich daartoe jegens een derde verbinden. Een Schuldenaar is wel bevoegd tot
vervreemding van goederen indien en voor zover een goed wordt vervreemd binnen
zijn normale bedrijfsuitoefening tegen betaling (anders dan door verrekening) van
een marktconforme koopsom, onder marktconforme voorwaarden en overeen
komstig de aard en de bestemming van dat goed.

12.	OVERDRACHT EN VERPANDING VAN
REKENINGTEGOEDEN
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Deutsche Bank zijn
vorderingen uit hoofde van tegoeden op bij Deutsche Bank aangehouden rekeningen
niet vatbaar voor overdracht of verpanding of vestiging van een genotsrecht anders
dan ten behoeve van Deutsche Bank of haar groepsmaatschappijen.

13.	MEDEDELING VAN PANDRECHT IN GEVAL VAN
VERPANDING RECHTEN UIT SUBROGATIE EN
REGRESRECHTEN
Voor zover Deutsche Bank in geval van subrogatie door een derdepandgever of
derdehypotheekgever in de rechten van Deutsche Bank jegens een Schuldenaar
een pandrecht op die rechten heeft voorbehouden ten gunste van Deutsche Bank
en in geval van verpanding van vorderingen van een borg jegens een Schuldenaar
uit hoofde van regres, zulks tot zekerheid voor al hetgeen Deutsche Bank uit welke
hoofde ook van die Schuldenaar te vorderen heeft of zal verkrijgen, doet Deutsche
Bank bij voorbaat mededeling van het pandrecht aan die Schuldenaar, die hierbij
ontvangst van deze mededeling bevestigt.

14.

OVERDRACHT EN VERPANDING

14.1	Deutsche Bank is bevoegd al haar rechten uit een of meer Financierings
documenten te verpanden en al haar rechten en verplichtingen uit een of
meer Financieringsdocumenten geheel of gedeeltelijk door cessie,
contractsoverneming, schuldoverneming, een combinatie daarvan of op
een andere wijze op een derde te doen overgaan. Deutsche Bank is ook
bevoegd haar economische risico in verband met een of meerdere
Financieringsdocumenten geheel of gedeeltelijk aan een derde over te
dragen bij wijze van een subparticipatieovereenkomst of op een andere
wijze. In het geval van overdracht van het economische risico blijft
Deutsche Bank de contractuele wederpartij van de Schuldenaar in
overeenstemming met de bepalingen van de relevante Financierings
documenten.
14.2	Iedere Schuldenaar stemt bij voorbaat in met een dergelijke verpanding,
cessie, contracts- of schuldoverneming, een combinatie daarvan
respectievelijk een andere wijze van overdracht op een derde en verbindt zich
tevens medewerking te verlenen en alle (rechts)handelingen te verrichten die
benodigd zijn voor de bezwaring van rechten of een gehele of gedeeltelijke
overgang van rechten en verplichtingen uit de Financieringsdocumenten.

15.

VERZEKERINGEN

15.1	Iedere Schuldenaar zal er voor zorgen voortdurend ten genoegen van
Deutsche Bank in voldoende mate en op de in zijn branche gebruikelijke
wijze verzekerd te zijn tegen de voor zijn branche en zijn bedrijf bestaande
algemene en specifieke bedrijfsrisico’s, alsmede de daarvoor verschuldigde
premies en andere lasten tijdig te voldoen en tijdig alle door de verzekeraar
gewenste informatie en mededelingen te verstrekken. Op eerste verzoek
van Deutsche Bank verstrekt een Schuldenaar een kopie van de polis van
elke desbetreffende verzekering aan Deutsche Bank. Voorts zal iedere
Schuldenaar op eerste verzoek van Deutsche Bank ten genoegen van
Deutsche Bank aantonen dat bedoelde premies en lasten zijn voldaan.
15.2	Indien en voor zover een Schuldenaar tekortschiet in de nakoming van
enige in artikel 15.1 bedoelde verplichting, is Deutsche Bank bevoegd de in
artikel 15.1 genoemde bedrijfsrisico’s zelf, indien zij dit wenst op haar eigen
naam, voor rekening van de Schuldenaar (bij) te verzekeren en voor rekening
van de Schuldenaar de verschuldigde premies en andere lasten te voldoen.
15.3	De Hoofdkredietnemer staat in voor de tijdige en behoorlijke nakoming
door iedere andere Schuldenaar van zijn verplichtingen uit hoofde van dit
artikel 15.
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16.

KREDIETVERZEKERING

Deutsche Bank is bevoegd zich voor rekening van de Schuldenaren tegen de risico’s
die voor haar uit de Kredietovereenkomst voortvloeien te verzekeren, indien de
terugbetaling van het Krediet naar het oordeel van Deutsche Bank niet voldoende is
gewaarborgd.

17.

TAXATIE

Deutsche Bank is bevoegd om zo vaak als zij dat wenselijk acht voor de waardering
van haar verhaalsmogelijkheden een taxateur aan te wijzen die op een door haar te
bepalen wijze een taxatie maakt van de waarde van de aan Deutsche Bank tot
zekerheid of anderszins tot verhaal strekkende goederen (al dan niet uit hoofde van
een zekerheidsrecht). De kosten van de taxatie komen voor rekening van de
Kredietnemer en/of de Schuldenaar, die voor deze kosten ieder voor het geheel
aansprakelijk zijn. De Schuldenaar zal onverwijld en onvoorwaardelijk aan de door
Deutsche Bank aangewezen taxateur toegang tot al die goederen en alle voor de
taxatie van die goederen benodigde gegevens en documenten (doen) verschaffen.

18.

KOSTEN

18.1	Alle kosten verbonden aan het opmaken en de uitvoering van de Finan
cieringsdocumenten komen voor rekening van de Kredietnemer en zullen
op eerste verzoek van Deutsche Bank door de Kredietnemer worden voldaan.
Onder deze kosten worden mede begrepen alle gemaakte kosten die voor
	Deutsche Bank voortvloeien uit het feit dat een Schuldenaar, of een derde
die zekerheid verschaft, enige verplichting uit hoofde van de Financieringsdocumenten of uit welke hoofde ook niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, daaronder mede begrepen de kosten van incasso, van uitwinning,
van juridische bijstand en van deskundigen, alsmede kosten van procedures
tegen derden of die Schuldenaar zelf en alle belastingen (anders dan naar
de winst waaraan Deutsche Bank is of zal worden onderworpen) die
terzake van het Krediet of enig Financieringsdocument verschuldigd zijn of
in de toekomst geheven mochten worden.
18.2	Deutsche Bank is te allen tijde gerechtigd een overeengekomen rente
percentage (ter vermijding van misverstand, inclusief, waar van toepassing,
de individuele opslag, onverminderd overige rechten van Deutsche Bank
uit hoofde van de AVK) te herzien indien het ter beschikking (blijven) stellen
van het Krediet meer kosten voor Deutsche Bank meebrengt en deze
stijging van de kosten direct of indirect het gevolg is van kredietbeperkende
maatregelen, solvabiliteitsrichtlijnen of andere kostenverhogende
voorschriften of bepalingen (daaronder begrepen gedragslijnen waarvan de
naleving is verzocht) die afkomstig zijn van De Nederlandsche Bank N.V.,
de Europese Centrale Bank, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht of van een andere autoriteit die toezicht uitoefent op Deutsche
Bank.

19.	RENTEBEREKENING EN VASTSTELLING
BEREIDSTELLINGSVERGOEDING
19.1	Onverminderd het bepaalde in artikel 19.3 wordt voor de berekening van
rente over bedragen in euro en bereidstellingsvergoeding een maand
gesteld op het juiste aantal dagen en een jaar op driehonderd zestig (360)
dagen.
19.2	Vaststelling van rente en bereidstellingsvergoeding door Deutsche Bank zal,
behoudens aantoonbare vergissing, bindend zijn voor een Kredietnemer.
Deutsche Bank zal een Kredietnemer de vastgestelde rente en bereidstellingsvergoeding telkens schriftelijk bevestigen.
19.3	Deutsche Bank is te allen tijde bevoegd de berekeningsmethode, de
berekeningsperiode, de afrekeningsmethode en de afrekeningsperiode van
onder enig Financieringsdocument verschuldigde rente, provisies en
vergoedingen te wijzigen.

20.

INFORMATIEVERSTREKKING

20.1	Iedere Schuldenaar zal telkens onmiddellijk na het gereedkomen daarvan,
doch uiterlijk zes (6) maanden na afloop van zijn boekjaar, de op dat
boekjaar betrekking hebbende balans en winst- en verliesrekening met de
bijbehorende toelichting toezenden aan Deutsche Bank alsmede, indien
een Schuldenaar tot een groep behoort, de geconsolideerde balans en
winst- en verliesrekening met bijbehorende toelichting voor de holding
vennootschap. Deutsche Bank kan aan de inrichting van de hiervoor
genoemde stukken en aan de samensteller daarvan eisen stellen.
20.2	Iedere Schuldenaar die geen rechtspersoon is, zal aan Deutsche Bank op
haar eerste verzoek zijn meest recente aangifte inkomstenbelasting
toezenden.
20.3	Iedere Schuldenaar zal Deutsche Bank tijdig schriftelijk in kennis stellen van
elke voorgenomen wijziging in de vennootschappelijke structuur of
rechtsvorm van die Schuldenaar of van een entiteit in de groep waartoe de
Schuldenaar behoort, van elke wijziging in het bestuur van de Schuldenaar,
of in de zeggenschap over de Schuldenaar zelf of over de groep waartoe de
Schuldenaar behoort, en van elke voorgenomen wijziging van zijn statuten.
20.4	Iedere Schuldenaar zal aan Deutsche Bank op haar eerste verzoek alle
informatie verschaffen en verklaringen afleggen die Deutsche Bank van
belang acht in verband met de kredietrelatie met die Schuldenaar of in
verband met de nakoming van de verplichtingen van Deutsche Bank en
haar groepsmaatschappijen uit hoofde van toezichtwetgeving.
20.5	Iedere Schuldenaar zal Deutsche Bank op haar eerste verzoek inzage geven
in zijn boeken, alsmede op haar eerste verzoek of ongevraagd onmiddellijk
informeren over alle feiten en omstandigheden (daaronder mede begrepen
feiten en omstandigheden betreffende zijn financiële positie, de financiële
positie van de groep waartoe die Schuldenaar behoort en ontwikkelingen in
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de bedrijfsvoering die daarop een belangrijke invloed kunnen hebben
alsmede betreffende enige lopende of dreigende procedure tegen die
Schuldenaar of een andere tot de groep van die Schuldenaar behorende
vennootschap) waarvan hij kennis draagt en die geleid hebben tot een verzuim
uit hoofde van de Financieringsdocumenten of uit welke hoofde ook of
waarvan redelijkerwijs voorzienbaar is dat die kunnen leiden tot een dergelijk
verzuim, met inbegrip van de in artikel 24 genoemde omstandigheden.
20.6	De Hoofdkredietnemer staat in voor de tijdige en behoorlijke nakoming door
iedere andere Schuldenaar van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel 20.

21.	BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS;
INFORMATIE-UITWISSELING
21.1	Deutsche Bank zal de persoonsgegevens van de (potentiële) Schuldenaar,
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) Schuldenaar, het
aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een (potentiële)
Schuldenaar 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 Schuldenaar.
21.2	In aanvulling op hetgeen met betrekking tot persoonsgegevens is bepaald
in artikel 21.1 van de AVK gelden artikelen 10 en 11 van de Algemene
Bankvoorwaarden. Deutsche Bank is bevoegd gegevens van een
Schuldenaar, 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 in de zin van artikel 14.
Deutsche Bank is bevoegd om persoonsgegevens uit te wisselen binnen de
groep waartoe Deutsche Bank behoort, onder meer voor de in dit artikel
21.2 en in artikel 21.1 genoemde activiteiten, waaronder commerciële
doeleinden zoals verzending van informatie aan een (potentiële) cliënt en
andere gerichte marketingactiviteiten, alsmede in het kader van
financieringstransacties.
21.3	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.
21.4	Indien door een derde zekerheden of verklaringen zijn of worden verstrekt,
is Deutsche Bank bevoegd die derde te informeren over het Krediet, de
financiële positie van een Schuldenaar en alle andere feiten in verband met
een Financieringsdocument die voor die derde van belang kunnen zijn.
21.5	Deutsche Bank is bevoegd voor de beoordeling van de financiële positie
van een Schuldenaar informatie in te winnen bij derden, waaronder
begrepen bureaus die de kredietwaardigheid beoordelen.

22.

BETALINGEN

22.1	Iedere Schuldenaar verbindt zich alle betalingen aan Deutsche Bank zonder
kosten voor Deutsche Bank en zonder enige aftrek of verrekening op de in
de betreffende Financieringsdocumenten overeengekomen vervaldagen of,
bij gebrek aan een nadere schriftelijke afspraak daaromtrent, op de bij
Deutsche Bank gebruikelijke tijdstippen te voldoen op de rekening waarop
het betreffende Krediet wordt geadministreerd, tenzij Deutsche Bank aan
een Schuldenaar een andere betaalwijze bekend heeft gemaakt.
22.2	Betalingen zullen worden aangewend ter voldoening van achtereenvolgens:
(i) eventuele kosten, (ii) eventuele vergoedingen voor geleden verlies en
gederfde winst en vertragingsrente, (iii) provisies en rente, en tot slot (iv)
hoofdsom(men).

23.

VERZUIM

Indien een Schuldenaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde
van een Financieringsdocument of uit welke hoofde ook, is die Schuldenaar door dit
enkele feit terstond in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

24.

TUSSENTIJDSE OPEISING

24.1	Onverminderd de bevoegdheid van Deutsche Bank tot onmiddellijke
opzegging van Krediet dat tot wederopzegging onder een Financierings
document ter beschikking wordt gesteld heeft Deutsche Bank het recht om
in de navolgende omstandigheden het nog niet afgeloste gedeelte van
enige hoofdsom onder het Krediet terstond en geheel of gedeeltelijk
tussentijds op te eisen ten opzichte van één of meerdere Schuldenaren,
zonder enige sommatie of ingebrekestelling:
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(a)	indien enige Schuldenaar enige verplichting jegens Deutsche Bank uit
welke hoofde ook, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of indien
naar het oordeel van Deutsche Bank een aanzienlijke kans bestaat dat
enige Schuldenaar enige verplichting jegens Deutsche Bank niet, niet
tijdig of niet behoorlijk zal kunnen nakomen;
(b)	indien enige Schuldenaar enigerlei verplichting jegens een derde uit
hoofde van of in verband met enige andere geldlenings-, krediet- of
andersoortige financieringsovereenkomst met derden, dan wel uit
hoofde van enige garantie jegens derden, niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt;
(c)	(i) indien enige Schuldenaar besluit tot beëindiging van zijn beroep of
bedrijf, tot gehele of gedeeltelijke staking, verkoop, verhuur of
vervreemding van zijn onderneming of praktijk of tot verkoop of
vervreemding van een substantieel deel van zijn goederen, (ii) indien
enige Schuldenaar wordt geschorst in de uitoefening van zijn beroep,
ambt of functie of daaruit wordt ontzet of ontslagen of dreigt daaruit te
worden ontzet of ontslagen, (iii) indien een voor de uitoefening van het
beroep of bedrijf van enige Schuldenaar noodzakelijke bevoegdheid,
vergunning of inschrijving vervalt of aan enige Schuldenaar wordt
ontzegd of ontnomen of dreigt te vervallen of te worden ontzegd of
ontnomen, (iv) indien de aard van het door enige Schuldenaar
uitgeoefende beroep of bedrijf naar het oordeel van Deutsche Bank
ingrijpend wordt gewijzigd, (v) indien enige Schuldenaar besluit tot
verplaatsing van zijn onderneming, praktijk of bedrijf naar een ander
land, (vi) indien enige Schuldenaar handelt in strijd met enig op de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf betrekking hebbend wettelijk
voorschrift (met inbegrip van wettelijke voorschriften ter bescherming
van het milieu en van toezicht- en sanctiewetgeving), of (vii) indien
enige Schuldenaar een vennootschap is die ophoudt te handelen in
overeenstemming met haar statutaire doel of haar rechtspersoonlijkheid
verliest;
(d)	bij ontbinding of, naar het oordeel van Deutsche Bank, ingrijpende
wijziging 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 enige Schuldenaar overlijdt of vermoed wordt te zijn overleden
of vermist onder curatele wordt gesteld of op andere wijze
handelingsonbekwaam wordt, zich in een ander land vestigt, zijn
huwelijksgoederenregime wijzigt of enige gemeenschap van goederen
waarin enige Schuldenaar mocht zijn gehuwd wordt ontbonden of
indien een of meer goederen van enige Schuldenaar onder bewind
worden gesteld;
(f)	indien enige Schuldenaar of één van zijn vennoten ophoudt zijn
schulden te betalen of de betaling van zijn schulden opschort,
surseance van betaling aanvraagt, surseance van betaling wordt
verleend, een verzoek tot faillietverklaring doet, in staat van
faillissement wordt verklaard, een akkoord buiten faillissement
aanbiedt, boedelafstand doet of een schuldsaneringsregeling aanvraagt,
of indien een derde een verzoek tot faillietverklaring van enige
Schuldenaar doet;
(g)	indien enige Schuldenaar niet in staat is tot betaling van een van de in
artikel 36 van de Invorderingswet 1990 genoemde belastingen en
daarvan mededeling aan de ontvanger wordt gedaan;
(h)	indien op het geheel of op een, naar het oordeel van Deutsche Bank,
belangrijk gedeelte van de goederen van enige Schuldenaar
executoriaal beslag wordt gelegd of indien een daarop gelegd
conservatoir beslag niet is vernietigd of opgeheven binnen dertig (30)
dagen na de dag van beslaglegging, of indien op het geheel of op een,
naar het oordeel van Deutsche Bank, belangrijk gedeelte van de
goederen van enige Schuldenaar anderszins door een derde
		verhaal wordt gezocht, dan wel indien een of meer goederen van enige
Schuldenaar geheel of voor een, naar het oordeel van Deutsche Bank,
belangrijk gedeelte worden onteigend of geconfisqueerd, zijn
tenietgegaan of beschadigd;
(i)	indien de vennootschappelijke structuur of rechtsvorm van enige
Schuldenaar of van de groep waartoe enige Schuldenaar behoort, naar
het oordeel van Deutsche Bank ingrijpend wordt gewijzigd door fusie,
splitsing, liquidatie, omzetting, overname dan wel anderszins of indien
zich een, naar het oordeel van Deutsche Bank, ingrijpende wijziging
voordoet in de zeggenschap over en/of het bestuur van enige
Schuldenaar of over de activiteiten van de onderneming of praktijk van
enige Schuldenaar, of indien er sprake is van het voornemen tot
dergelijke wijzigingen, dan wel indien is besloten tot een, naar het
oordeel van Deutsche Bank, ingrijpende wijziging in de statuten of
reglementen van enige Schuldenaar, een en ander zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Deutsche Bank;
(j)	indien enige Schuldenaar zijn aandeelhouders ontheft van een
verplichting tot storting op niet-volgestorte aandelen, overgaat tot
inkoop van eigen aandelen, terugbetaling op aandelen of tot een
uitkering ten laste van zijn reserves, dan wel een besluit daartoe neemt
of het kennelijke voornemen daartoe heeft, een en ander zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Deutsche Bank;
(k)	indien enige Schuldenaar ten aanzien van zijn rechten die met zijn
lidmaatschap van een coöperatie samenhangen stemt voor overdracht
of opzegging van zijn lidmaatschapsrechten, ontzetting uit de
coöperatie of verlaging van enige reserve of ledenrekening van de
coöperatie, ontbinding van de coöperatie of goedkeuring van
beëindiging van het door de coöperatie gevoerde bedrijf dan wel de
vervreemding van alle of een materieel deel van de goederen van de
coöperatie, of een fusie of splitsing waarbij de coöperatie is betrokken,
een en ander zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Deutsche Bank;
(l)	indien er zich een omstandigheid voordoet van politieke, militaire,
economische of financiële aard of indien de financiële positie van enige
Schuldenaar aanmerkelijk is verslechterd, of dat voorzienbaar is dat een
dergelijke omstandigheid of verslechtering zich zal kunnen voordoen,
zodanig dat de mogelijkheid van enige Schuldenaar om zijn
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verplichtingen jegens Deutsche Bank stipt na te komen naar het oordeel
van Deutsche Bank nadelig kan worden beïnvloed;
(m)	indien Deutsche Bank door haar relatie met enige Schuldenaar op een
voor Deutsche Bank schadelijke wijze in de publiciteit komt of dit
binnen afzienbare tijd valt te verwachten, of indien enige Schuldenaar
of daarmee verbonden persoon onderwerp is van of betrokken is bij een
strafrechtelijk onderzoek (waaronder begrepen een onderzoek naar
belastingfraude) of dit onderzoek binnen afzienbare tijd valt te
verwachten, of indien de goede naam en faam van Deutsche Bank door
haar relatie met enige Schuldenaar wordt aangetast of zou kunnen
worden aangetast of indien deze aantasting binnen afzienbare tijd valt
te verwachten, een en ander naar het oordeel van Deutsche Bank;
(n)	indien één der onder (b) tot en met (m) genoemde omstandigheden zich
voordoet ten aanzien van een borg, garant, hoofdelijk medeschuldenaar
of een derde die terzake van het Krediet in enige vorm zekerheid aan
Deutsche Bank heeft gegeven, alsmede indien een jegens Deutsche
Bank ten behoeve van enige Schuldenaar gestelde borgtocht, garantie
of hoofdelijkheid door de borg, garant of hoofdelijk medeschuldenaar
wordt opgezegd of ingetrokken, of indien een borg, garant, hoofdelijk
medeschuldenaar of een derde die terzake van het Krediet zekerheid
aan Deutsche Bank heeft gegeven of toegezegd, in gebreke blijft met de
nakoming van enige verplichting uit hoofde daarvan;
(o)	indien één der onder (b) tot en met (m) genoemde omstandigheden
zich voordoet ten aanzien van één of meer groepsvennootschappen
van enige Schuldenaar of ten aanzien van één of meer personen of
vennootschappen die een controlerend belang in enige Schuldenaar
hebben of indien zodanige persoon of vennootschap in gebreke blijft met
de nakoming van enige verplichting jegens Deutsche Bank uit hoofde van
enige met Deutsche Bank gesloten geldlenings-, krediet- of andersoortige
financieringsovereenkomst;
(p)	indien hypotheek aan Deutsche Bank is verleend op enig registergoed
anders dan een schip: bij beslaglegging, aanwijzing tot onteigening,
onbewoonbaarverklaring, plaatsing op een monumentenlijst, opneming in
ruilverkaveling, sloping, tenietgaan of beschadiging van het verbondene
of een deel daarvan, bij het geheel of gedeeltelijk tenietgaan, eindigen of
vervallen van het erfpachtsrecht, het opstalrecht of het gebruiksrecht van
het appartement, bij wijziging van de erfpachts- of opstalvoorwaarden, bij
opheffing van de splitsing in appartementsrechten dan wel wijziging van
de akte van splitsing of het reglement zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Deutsche Bank, bij niet-nakoming of overtreding door
de erfpachter of opstaller van enige verplichting uit hoofde van de
erfpachts- of opstalvoorwaarden alsmede bij niet-nakoming of overtreding
door de eigenaar of gebruiker van het appartement van enige op het
appartementsrecht betrekking hebbende wetsbepaling of van enige
bepaling in de akte van splitsing of het reglement;
(q) indien aan Deutsche Bank hypotheek is verleend op een schip:
		 —	bij beslaglegging, plaatsing in een lagere klasse, verlies of wijziging
van de nationaliteit, rekwisitie, abandonnement, tijdingloosheid,
oplegging, sloping of aanmelding daartoe, vergaan of beschadiging
van het verbondene of een deel daarvan;
		 —	indien de hypotheekgever of de beheerder zich terzake van het
schip niet houdt aan de voorschriften van de International Safety
Management Code, Resolution A741 of de voorschriften die
daarvoor in de plaats komen, dan wel nalaat aan Deutsche Bank
kopieën te verstrekken van het “Document of Compliance” en de
“Safety Management Certificate” als omschreven in de bedoelde
voorschriften of indien de hypotheekgever of de beheerder zijn
lidmaatschap beëindigt van de International Tanker Owners
Pollution Federation (ITOPF), zo lang deze organisatie bestaat, dan
wel iedere andere organisatie of samenwerkingsverband die ITOPF
voortzet of daarvoor in de plaats treedt;
		 —	indien de hypotheekgever of de beheerder zich terzake van het
schip niet houdt aan de voorschriften van de International Ship and
Port Facility Security Code of de voorschriften die daarvoor in de
plaats komen, dan wel nalaat aan Deutsche Bank kopieën te
verstrekken van het “International Ship Security Certificate” als
bedoeld in deze voorschriften;
(r)	bij (dreiging van) verlies, vernietiging, beschadiging, tenietgaan of
vervallen door welke oorzaak ook van het geheel of een gedeelte van de
aan Deutsche Bank tot zekerheid voor het Krediet strekkende goederen
(andere dan registergoederen);
(s)	indien door welke oorzaak dan ook de aan Deutsche Bank verstrekte
zekerheden non-existent blijken te zijn of de vestigingshandelingen ten
aanzien van de zekerheden nietig of vernietigbaar blijken te zijn;
(t)	indien naar het oordeel van Deutsche Bank gegronde vrees bestaat voor
onverhaalbaarheid van hetgeen een Schuldenaar uit hoofde van enig
Financieringsdocument is verschuldigd;
(u)	indien enige Schuldenaar aan Deutsche Bank onjuiste gegevens heeft
verstrekt of haar gegevens heeft onthouden welke voor Deutsche Bank
naar haar oordeel van wezenlijk belang zijn;
(v)	indien Krediet niet wordt aangewend voor het doel waarvoor het is
verstrekt of indien naar het oordeel van Deutsche Bank vaststaat dat
het doel waarvoor het Krediet is verstrekt niet volledig is of zal worden
gerealiseerd;
(w)	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 rechtsgeldigheid en/of afdwingbaarheid van
(i) enige overeenkomst tussen enige Schuldenaar en Deutsche Bank in
verband met het Krediet en/of (ii) de aan Deutsche Bank verstrekte
zekerheden en/of de waarde daarvan, en enige Schuldenaar en
Deutsche Bank binnen een door Deutsche Bank te stellen termijn geen
schriftelijke overeenstemming hebben bereikt over de aanpassing van
de desbetreffende overeenkomst en/of zekerheden, waarbij als
uitgangspunt dient dat de positie van Deutsche Bank niet in een naar
het oordeel van Deutsche Bank negatieve zin verandert;
(x)	indien de pandgever, hypotheekgever of enige gebruiker van de aan
Deutsche Bank tot zekerheid of anderszins tot verhaal strekkende
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goederen mocht weigeren toegang te verlenen voor taxatie als hiervoor
in artikel 17 bedoeld; of
(y)	indien zich buiten Nederland ten aanzien van een (i) Schuldenaar, (ii)
groepsvennootschap of persoon of vennootschap die een controlerend
belang in enige Schuldenaar heeft, (iii) borg, (iv) garant, (v) hoofdelijk
medeschuldenaar of (vi) derde die terzake van het Krediet in enige vorm
zekerheid aan Deutsche Bank heeft gegeven, vergelijkbare omstandigheden voordoen als de hiervoor onder (a) tot en met (x) genoemde
omstandigheden.
24.2	Iedere Schuldenaar verbindt zich Deutsche Bank terstond schriftelijk op de
hoogte te brengen indien zich één of meer van de omstandigheden,
hiervoor genoemd in artikel 24.1 voordoen.
24.3	In geval van gehele of gedeeltelijke opeising van het Krediet als hiervoor
bedoeld in artikel 24.1 vervalt automatisch iedere Limiet (respectievelijk, in
geval de opeising niet betrekking heeft op alle vormen waarin het Krediet ter
beschikking is gesteld, de relevante Limiet) tot het bedrag dat wordt opgeëist.
24.4	In geval van gehele of gedeeltelijke opeising van het Krediet als hiervoor
bedoeld in artikel 24.1 zal, onverminderd enige andere bepaling in deze
AVK of een ander Financieringsdocument betreffende de hoogte van de
verschuldigde (vertragings)rente ten aanzien van enige tot het Krediet
behorende kredietfaciliteit, vanaf het moment van opeising ten aanzien van
het opgeëiste deel van het Krediet een rente verschuldigd zijn gelijk aan de
som van twee procent (2 %) op jaarbasis te vermeerderen met (i) voor zover
enig contractueel rentepercentage van toepassing is, het contractuele
rentepercentage (inclusief een van toepassing zijnde individuele opslag)
dan wel, in geval van meerdere kredietfaciliteiten, het hoogste contractuele
rentepercentage (inclusief een van toepassing zijnde individuele opslag) of
(ii) in de overige gevallen, het Eonia tarief (te vermeerderen met de hiervoor
onder (i) bedoelde individuele opslag), te bepalen op iedere dag dat betaling
van het opgeëiste bedrag uitblijft. Deze rente zal op maandbasis worden
berekend, waarbij een maand wordt berekend op basis van het werkelijk
aantal verstreken dagen en een jaar op basis van driehonderd zestig (360)
dagen. Het percentage van deze rente treedt, wat een opgeëist en niet
betaald bedrag terzake de hoofdsom betreft, met ingang van de dag van
opeising van die hoofdsom in de plaats van het contractuele rente
percentage (respectievelijk, voor zover van toepassing, de op dat moment
verschuldigde vertragingsrente) dat onmiddellijk voorafgaand aan opeising
van die hoofdsom van kracht is.

25.

ADRESSERING; WOONPLAATSKEUZE

25.1	Ieder van de Schuldenaren heeft woonplaats aan zijn eigen adres en kiest
voor alle aangelegenheden die verband houden met of voortvloeien uit het
in de Kredietovereenkomst en de AVK bepaalde (i) mede woonplaats aan
het adres van de Hoofdkredietnemer, welk adres door ieder van hen kan
worden gewijzigd door schriftelijke opgave aan Deutsche Bank, (ii) alsmede
woonplaats op elkaars adres. Mededelingen aan een van deze adressen
gedaan gelden als mededeling aan ieder van de Schuldenaren.
25.2	Indien een commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma of
een maatschap (mede) als Schuldenaar optreedt, hebben de (beherend en/
of besturend) vennoten respectievelijk de maten woonplaats aan hun eigen
adres en kiezen zij voor alle aangelegenheden die verband houden met of
voortvloeien uit het in de Kredietovereenkomst en de AVK bepaalde (i)
mede woonplaats aan het adres van de Hoofdkredietnemer welk adres
door ieder van hen kan worden gewijzigd door schriftelijke opgave aan
Deutsche Bank, (ii) alsmede woonplaats op elkaars adres. Mededelingen
aan een van deze adressen gedaan gelden als mededeling aan ieder van de
Schuldenaren.

26.

VOLMACHT

26.1	Iedere Schuldenaar verleent volmacht aan Deutsche Bank voor het
verrichten van alle rechtshandelingen strekkende tot nakoming van elke
verplichting die uit de Financieringsdocumenten en de AVK voortvloeit,
waaronder begrepen het stellen van (aanvullende) zekerheid voor alle
bestaande en alle toekomstige vorderingen van Deutsche Bank op een
Schuldenaar, zonder dat Deutsche Bank verplicht zal zijn van die volmacht
gebruik te maken en onverminderd de gehoudenheid van die Schuldenaar
om de betreffende verplichting zelf na te komen. Indien een Schuldenaar
een vennootschap onder firma, een maatschap of een commanditaire
vennootschap is, verleent iedere (beherend en/of besturend) vennoot
respectievelijk maat de in de voorgaande zin bedoelde volmacht, zonder
dat Deutsche Bank verplicht zal zijn van die volmacht gebruik te maken en
onverminderd de gehoudenheid van de (beherend en/of besturend) vennoot
respectievelijk maat om de betreffende verplichting zelf na te komen.
De volmacht wordt in het belang van Deutsche Bank zelf en haar
groepsmaatschappijen verleend.
26.2	Deutsche Bank is bevoegd zo vaak als zij zulks wenselijk acht van de
verleende volmacht gebruik te maken.
26.3	Elke volmacht die in de Financieringsdocumenten en de AVK aan Deutsche
Bank is verleend, is onherroepelijk en onvoorwaardelijk en met recht van
substitutie. Deutsche Bank is als gevolmachtigde steeds bevoegd om bij
het verrichten van enige rechtshandeling op grond van de volmacht als
wederpartij van de volmachtgever op te treden.

27.

WERKINGSSFEER EN OVERIGE VOORWAARDEN

27.1	In geval op een overeenkomst of ander document een eerdere versie van
de AVK of een versie van algemene kredietvoorwaarden van een rechtsvoorganger van Deutsche Bank van toepassing is verklaard, geldt dat de
voorwaarden in deze versie van de AVK een (gewijzigde) voortzetting van
de voorwaarden in eerdere versies van de AVK respectievelijk algemene
kredietvoorwaarden van een rechtsvoorganger van Deutsche Bank zijn.
De voorwaarden uit de eerdere versie van de AVK respectievelijk algemene
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kredietvoorwaarden van een rechtsvoorganger van Deutsche Bank blijven
van toepassing indien en voor zover de voorwaarden van deze AVK niet van
toepassing worden en indien en voor zover in een Financieringsdocument
voorwaarden uit algemene kredietvoorwaarden van een rechtsvoorganger
van Deutsche Bank naast de voorwaarden van deze AVK van toepassing
zijn verklaard. Het recht op vestiging van zekerheden en de zekerheden
gevestigd uit hoofde van een eerdere versie van de toepasselijke voor
waarden blijven onverkort voortbestaan.
27.2	De AVK blijven van toepassing totdat alle rechtsbetrekkingen waarop de
AVK van toepassing zijn, naar het oordeel van Deutsche Bank volledig zijn
afgewikkeld.
27.3	De Algemene Bankvoorwaarden zijn van toepassing op het Krediet, de
Kredietovereenkomst, ieder ander Financieringsdocument en ieder andere
rechtsbetrekking tussen Deutsche Bank en een Schuldenaar. Iedere
Schuldenaar verklaart een exemplaar van de Algemene Bankvoorwaarden
te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan in te stemmen.
27.4	Indien tot zekerheid voor het Krediet een pandrecht of een hypotheekrecht
wordt verstrekt door een andere partij dan de Kredietnemer, is de
Kredietnemer gebonden aan de verplichtingen die hem worden opgelegd in
de op het zekerheidsrecht van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
27.5	Voor zover het bepaalde in de AVK afwijkt van het bepaalde in een
Financieringsdocument, prevaleert het bepaalde in dat Financierings
document. De omstandigheid dat een Financieringsdocument niet voorziet
in een regeling voor een bepaald onderwerp waarin de AVK wel voorziet,
zal niet worden uitgelegd als een aanwijzing dat het de bedoeling is van de
partij of partijen bij dat Financieringsdocument dat die regeling als voorzien
in de AVK niet van toepassing is.
27.6	Nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling in de Kredietovereenkomst,
enig ander Financieringsdocument of in de AVK leidt niet tot nietigheid of
vernietigbaarheid van de Kredietovereenkomst, het andere Financierings
document, of de AVK, of van enige andere bepaling daarvan.

28.	WIJZIGING FINANCIERINGSDOCUMENTEN

WIJZIGING AVK

Deutsche Bank is bevoegd de AVK te wijzigen of aan te vullen. Deutsche Bank stelt
iedere Schuldenaar (al dan niet via de Hoofdkredietnemer op basis van het bepaalde in
artikel 7 of via de aan haar verleende volmacht als bedoeld in artikel 26) tenminste dertig
(30) kalenderdagen voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk of elektronisch van elke
wijziging of aanvulling op de hoogte. Als Deutsche Bank niet vóór de genoemde
ingangsdatum schriftelijk bezwaar van een Schuldenaar ontvangen heeft dat hij de
aanvulling of wijziging niet aanvaardt, wordt die Schuldenaar geacht deze te hebben
aanvaard en worden de wijzigingen of aanvullingen in de nieuwe versie van de AVK
verbindend voor die Schuldenaar. Indien een Schuldenaar op redelijke gronden
schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen toepasselijkheid van de nieuwe versie van de
AVK, blijft de oude versie van de AVK verbindend voor die Schuldenaar doch is
Deutsche Bank bevoegd het Krediet met inachtneming van een redelijke termijn op te
zeggen en de Kredietovereenkomst te ontbinden.

30.

VERKORTE VERWIJZING

Waar in een Financieringsdocument dan wel in enige andere overeenkomst tussen
een Kredietnemer en Deutsche Bank of een van haar groepsmaatschappijen aan
de AVK wordt gerefereerd, zullen deze AVK worden aangehaald als “Algemene
Voorwaarden voor Kredietverlening door Deutsche Bank (zakelijk) van vijftien mei
tweeduizend vijftien” en/of “Algemene Voorwaarden voor Kredietverlening
(zakelijk)”.

31.

JURIDISCHE TERMINOLOGIE

Verwijzingen naar een Nederlands juridisch begrip in een Financieringsdocument en
in de AVK worden met betrekking tot ieder ander rechtsstelsel geacht te verwijzen
naar het juridische begrip in dat rechtsstelsel dat het Nederlandse juridische begrip
het dichtst benadert.

32.

TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLEN

35.1	Behoudens een uitdrukkelijk andersluidend beding is op de Financieringsdocumenten en op niet-contractuele verbintenissen in verband met de AVK
of een ander Financieringsdocument Nederlands recht van toepassing.
35.2	In afwijking van het hiervoor in artikel 35.1 bepaalde, en behoudens een
uitdrukkelijk andersluidend beding, geldt dat indien een Financierings
document met betrekking tot vorderingen op naam verplicht tot cessie of
verpanding, het toepasselijke recht op deze verplichting tot cessie of
verpanding uit dat Financieringsdocument alsmede de cessie of de
verpanding ter uitvoering van deze verplichting, zal worden gewijzigd in het
recht dat van toepassing zal zijn op de door Deutsche Bank vast te stellen
of goed te keuren akte waarmee de betreffende vorderingen op naam
worden gecedeerd respectievelijk verpand.
35.3	Voor zover een naar Nederlands recht opgerichte Schuldenaar of een in
Nederland woonachtige Schuldenaar vertegenwoordigd wordt door een
gevolmachtigde in verband met het tekenen van enig Financierings
document, bevestigen en erkennen iedere andere Schuldenaar en Deutsche
Bank dat Nederlands recht van toepassing is op het bestaan en de omvang
van de bevoegdheid van die gevolmachtigde alsmede op de rechtsgevolgen
van de uitoefening of beoogde uitoefening van die bevoegdheid.
35.4	Alle geschillen tussen Deutsche Bank en een Schuldenaar met betrekking
tot deze AVK of een ander Financieringsdocument worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter in Amsterdam. In aanvulling hierop is Deutsche Bank
bevoegd een geschil aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechter
in Nederland of in het buitenland.

II. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR
KREDIET IN DE VORM VAN KREDIET IN
REKENING-COURANT
36.

GEBRUIK

Krediet in rekening-courant kan worden gebruikt voor het opnemen van gelden in
rekening-courant.

GEEN RECHTSVERWERKING

In het geval Deutsche Bank op enig tijdstip nalaat nakoming te vragen van enige op
een Schuldenaar rustende verplichting of enige haar toekomende bevoegdheid niet
uitoefent, betekent dit niet dat Deutsche Bank haar recht om nakoming van die
verplichting te vragen dan wel die bevoegdheid uit te oefenen prijs geeft.

33.	GEEN ONTBINDING, OPSCHORTING OF
VERNIETIGING
33.1	Iedere Schuldenaar doet afstand van het recht om ontbinding van enig
Financieringsdocument te verlangen.
33.2	Een Schuldenaar is in geen geval bevoegd de nakoming van zijn
verplichtingen uit hoofde van een Financieringsdocument of uit welke
hoofde ook op te schorten, ook niet door betwisting van het verschuldigde.
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34.1	Voor de toepassing van dit artikel 34 wordt onder “Corresponderende
Verbintenis” van een Schuldenaar verstaan: iedere bestaande of
toekomstige betalingsverplichting van die Schuldenaar jegens Deutsche
Bank AG of Deutsche Bank Luxembourg S.A. uit welke hoofde ook
(daaronder mede begrepen in verband met derivatentransacties) en al of
niet in het gewone bankverkeer.
34.2	Iedere Schuldenaar verbindt zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk om ter
grootte van iedere Corresponderende Verbintenis van die Schuldenaar zoals
deze op enig moment kan bestaan, een bedrag te voldoen aan Deutsche
Bank (een “Parallelle Schuld”). Iedere betalingsverplichting van een
Schuldenaar uit hoofde van een Parallelle Schuld is opeisbaar op het
moment dat de betreffende Corresponderende Verbintenis van die
Schuldenaar opeisbaar is. De uit de vorige zin voortvloeiende vorderingen
van Deutsche Bank zijn eigen, onafhankelijke en zelfstandige vorderingen
van Deutsche Bank.
34.3	Een bedrag dat door een Schuldenaar aan Deutsche Bank is voldaan uit
hoofde van een Parallelle Schuld, ontslaat die Schuldenaar voor eenzelfde
bedrag van de daaraan gerelateerde Corresponderende Verbintenis jegens
Deutsche Bank AG of Deutsche Bank Luxembourg S.A. Een bedrag dat
door een Schuldenaar aan Deutsche Bank AG of Deutsche Bank
Luxembourg S.A. is voldaan uit hoofde van een Corresponderende
Verbintenis, ontslaat die Schuldenaar 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 Schuldenaar zal in geen geval meer bedragen dan het
totale uitstaande bedrag onder de daaraan gerelateerde Corresponderende
Verbintenis van die Schuldenaar.

35.

Een Financieringsdocument kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd.

29.

34.	PARALLELLE SCHULD VOOR VERBINTENISSEN
JEGENS DEUTSCHE BANK AG EN
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

37.

BESCHIKKINGSRUIMTE

37.1	De beschikkingsruimte op enig moment van een Kredietnemer onder
het krediet in rekening-courant wordt door Deutsche Bank bepaald door
het bedrag ter grootte van de betreffende Limiet te verminderen met het
bedrag van het op enig moment uitstaande debetsaldo in rekening-courant.
37.2	Iedere Kredietnemer is verplicht, indien het debetsaldo op een rekeningcourant naar het oordeel van Deutsche Bank onaanvaardbaar hoog is, dat
debetsaldo op eerste verzoek van Deutsche Bank terug te brengen tot een
naar het oordeel van Deutsche Bank aanvaardbaar niveau.
37.3	Deutsche Bank is steeds bevoegd een door een Kredietnemer verzochte
dispositie geheel of gedeeltelijk te weigeren als de betreffende dispositie zal
resulteren in een, naar het oordeel van Deutsche Bank, onaanvaardbaar
hoog debetsaldo op de betreffende rekening-courant.
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38.

RENTE EN PROVISIE

38.1	Deutsche Bank hanteert voor berekening van de rente over debetsaldi in
euro binnen de Limiet van het krediet in rekening-courant
(a) een variabele all in rente (inclusief individuele opslag), of
(b) de EURO Basisrente, of
(c) het eenmaands Euribor tarief, of
(d) het gemiddeld eenmaands Euribor tarief, of
(e) het Eonia tarief.
	Elk van de hiervoor genoemde tarieven onder (b) tot en met (e) wordt
telkens vermeerderd met de in de Kredietovereenkomst vermelde
individuele opslag.
	De Kredietovereenkomst bepaalt welk van de hiervoor genoemde
grondslagen van toepassing is voor berekening van de rente. Voor zover
bepaald in de Kredietovereenkomst geldt ten aanzien van de verschuldigde
rente gebaseerd op een tarief als bedoeld onder (b) tot en met (e) een
minimumpercentage als aangegeven in de Kredietovereenkomst.
38.2	Deutsche Bank is te allen tijde gerechtigd de in de Kredietovereenkomst
vermelde all-in variabele rente of de EURO Basisrente te wijzigen. De
Kredietnemer wordt zo spoedig mogelijk van een wijziging van de
toepasselijke all-in variabele rente respectievelijk de EURO Basisrente op de
hoogte gesteld door Deutsche Bank.
38.3	Euribor tarieven voor de berekening van rente op basis van eenmaands
Euribor over debetsaldi in rekening-courant die luiden in euro worden door
Deutsche Bank maandelijks vastgesteld in overeenstemming met de
definitie van Euribor en gelden met ingang van de laatste dag van de
lopende kalendermaand tot en met de voorlaatste dag van de daarop
volgende kalendermaand.
38.4	Het gemiddeld eenmaands Euribor tarief wordt door Deutsche Bank
gepubliceerd op haar website (www.deutschebank.nl). Het gemiddeld
eenmaands Euribor tarief wordt op de laatste Werkdag van een kalender
maand vastgesteld door Deutsche Bank op basis van de voor de relevante
periode gepubliceerde tarieven voor eenmaands Euribor. Het aldus berekende
tarief geldt voor de periode startend op de laatste dag van de voorgaande
kalendermaand tot de voorlaatste dag van de lopende kalendermaand.
38.5	Het Eonia tarief voor de berekening van rente over debetsaldi in
rekening-courant die luiden in euro wordt door Deutsche Bank dagelijks
vastgesteld en geldt voor die betreffende dag.
38.6	Over debetsaldi van een Kredietnemer in een valuta anders dan euro zal
een nader door Deutsche Bank te bepalen debetrente verschuldigd zijn.
38.7	Deutsche Bank is te allen tijde gerechtigd de in de Kredietovereenkomst
vermelde individuele opslag te wijzigen.
38.8	Onverminderd het bepaalde in artikel 37 zal over het bedrag waarmee het
debetsaldo van een Kredietnemer de Limiet van het krediet in rekeningcourant overschrijdt, de in de Kredietovereenkomst of enig ander
Financieringsdocument vermelde vergoeding verschuldigd zijn.
38.9	Onverminderd het bepaalde in artikel 19.3 worden de door een
Kredietnemer verschuldigde rente en provisies berekend en in rekening
gebracht in overeenstemming met de bij Deutsche Bank voor krediet in
rekening-courant op enig moment gebruikelijke berekeningsmethode en
berekeningsperiode.
38.10	Indien een Kredietnemer meerdere rekeningen-courant bij Deutsche Bank
aanhoudt, is Deutsche Bank bevoegd om de over al deze rekeningen
verschuldigde rente en provisies ten laste van één van deze rekeningen te
brengen.

39.	OPZEGBAARHEID; VERLAGING LIMIET
Zowel een Kredietnemer als Deutsche Bank kan het Krediet in de vorm van een
krediet in rekening-courant op ieder gewenst moment opzeggen dan wel de Limiet
verlagen. In geval van opzegging van het Krediet zal al hetgeen een Kredietnemer
uit hoofde van het krediet in rekening-courant verschuldigd is terstond opeisbaar
zijn zonder enige sommatie of ingebrekestelling. Een Kredietnemer zal terstond tot
terugbetaling overgaan. In geval van verlaging van de Limiet geldt het vorenstaande
mutatis mutandis voor het bedrag waarmee de som van het debetsaldo de verlaagde
Limiet overschrijdt. Met onmiddellijke ingang van het moment van opzegging kan
geen gebruik meer worden gemaakt van het krediet in rekening-courant.

III. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR
KREDIET IN DE VORM VAN EEN LENING
40.

DEFINITIES

Onroerend Goed
een onroerende zaak waarvan de aankoop door de Kredietnemer mede is
gefinancierd door middel van Krediet in de vorm van een lening.
Renteherzieningsdatum
(i)	met betrekking tot een lening met een variabele all in rente als bedoeld
in artikel 42.1 onder (a): de dag waarop een wijziging van de variabele
rente door Deutsche Bank van kracht wordt; en
(ii)	met betrekking tot een lening met een vaste all in rente gedurende een
deel van de looptijd van de lening als bedoeld in artikel 42.1 onder (c):
de dag waarop een wijziging van het vaste rentepercentage van kracht
wordt;

TERBESCHIKKINGSTELLING

41.1	Een Kredietnemer zal, wanneer hij tot opname van een lening wenst over te
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42.

RENTEVORM

42.1

Deutsche Bank hanteert voor berekening van de rente over een lening:
(a) een variabele all-in rente (inclusief individuele opslag); of
(b)	een variabele rente gebaseerd op Euribor (in geval van een lening in
euro) of Libor (in geval van een lening in een valuta anders dan euro),
te vermeerderen met een individuele opslag; of
(c)	een vaste all in rente (inclusief individuele opslag) voor de duur van (I)
de gehele looptijd van de lening dan wel (II) een deel van de looptijd van
de lening.
42.2	De Kredietovereenkomst bepaalt welke rentevorm van toepassing is en de
hoogte daarvan (waaronder begrepen, voor zover van toepassing, de
individuele opslag).

43.

RENTEPERIODES

43.1	Tenzij sprake is van een vaste all-in rente voor de gehele looptijd van de
lening (als bedoeld in artikel 42.1 onder (c)) zijn er gedurende de looptijd
van de lening opeenvolgende Renteperiodes. De eerste Renteperiode
begint op de dag waarop het bedrag van de lening op grond van de
Kredietovereenkomst aan een Kredietnemer ter beschikking is gesteld en
iedere volgende Renteperiode begint op de eerstvolgende dag na de laatste
dag van de voorafgaande Renteperiode.
43.2	Een vastgesteld tarief voor een Renteperiode treedt in werking op de eerste
dag van die Renteperiode dan wel, indien die dag geen Werkdag is, op de
eerstvolgende Werkdag, en is van toepassing tot en met de laatste dag van
die Renteperiode dan wel, indien de eerste dag van de volgende Rente
periode geen Werkdag is, tot en met de dag onmiddellijk voorafgaand aan
de eerste Werkdag van de volgende Renteperiode.

44.	RENTEHERZIENING BIJ VARIABELE ALL-IN RENTE
44.1	Een variabel all-in rentepercentage als bedoeld in artikel 42.1 onder (a) kan
steeds door Deutsche Bank worden gewijzigd. In het geval Deutsche Bank
daartoe wenst over te gaan, zal zij een zodanige wijziging tijdig vóór de
Renteherzieningsdatum schriftelijk aan de Kredietnemer meedelen. Indien
de Kredietnemer niet instemt met het gewijzigde rentepercentage, zal de
Kredietnemer dit uiterlijk vijf (5) Werkdagen vóór de Renteherzieningsdatum
aan Deutsche Bank schriftelijk meedelen. Indien een Kredietnemer niet
uiterlijk vijf (5) Werkdagen vóór de Renteherzieningsdatum schriftelijk op de
schriftelijke mededeling van Deutsche Bank heeft gereageerd, wordt hij
geacht met het meegedeelde gewijzigde rentepercentage te hebben
ingestemd.
	Indien een Kredietnemer uiterlijk vijf (5) Werkdagen vóór een Rente
herzieningsdatum daarom verzoekt, zal Deutsche Bank de lening per de
eerste dag van de eerstvolgende Renteperiode omzetten in een lening met
een door de Kredietnemer gekozen rentevaste periode tegen het dan
daarvoor bij Deutsche Bank geldende vaste all-in rentepercentage. Voor
zover de gekozen rentevastperiode verstrijkt vóór het einde van de looptijd
van de lening, is met betrekking tot herziening van de rente aan het einde
van die rentevastperiode het bepaalde in artikel 45 van toepassing.
44.2	Indien Deutsche Bank en een Kredietnemer geen overeenstemming (geacht
kunnen worden te) hebben bereikt over het variabel rentepercentage dat
vanaf de Renteherzieningsdatum zal gelden, is die Kredietnemer verplicht al
hetgeen hij uit hoofde van de betreffende lening aan Deutsche Bank
verschuldigd is, op die Renteherzieningsdatum te voldoen. Ter zake van deze
vervroegde aflossing is een Kredietnemer geen vergoeding voor geleden
verlies en gederfde winst verschuldigd als hierna bedoeld in artikel 47.

45.	RENTEHERZIENING BIJ VASTE ALL-IN RENTE

In aanvulling op de definities vermeld in deel I wordt in dit deel III. verstaan onder:

41.

gaan, aan Deutsche Bank uiterlijk drie (3) Werkdagen vóór de datum van
opname op een door Deutsche Bank nader aan te geven wijze kennis geven
van de datum van opname, zijnde een Werkdag, en het bedrag van de
opname.
41.2	Deutsche Bank zal het bedrag van de lening ter beschikking stellen op een
in de boeken van Deutsche Bank ten name van een Kredietnemer staande
rekening-courant.

45.1	Indien op een lening een vaste all-in rente gedurende een deel van de
looptijd van de lening als bedoeld in artikel 42.1 onder (c) van toepassing is,
zal Deutsche Bank tijdig vóór de Renteherzieningsdatum aan de
Kredietnemer schriftelijk meedelen welk rentepercentage zij voorstelt voor
de opvolgende Renteperiode, onverminderd het hierna bepaalde in artikel
45.4. Uiterlijk vijf (5) Werkdagen vóór de Renteherzieningsdatum dient
hierover overeenstemming te zijn bereikt.
45.2	Indien een Kredietnemer niet uiterlijk vijf (5) Werkdagen vóór de
Renteherzieningsdatum op deze mededeling van Deutsche Bank schriftelijk
heeft gereageerd, wordt die Kredietnemer geacht gekozen te hebben voor
het rentepercentage behorende bij de kortstlopende Renteperiode die in de
mededeling van Deutsche Bank is vermeld.
45.3	Indien de lening niet luidt in euro, zal de Kredietnemer vóór tien (10.00) uur
(Nederlandse tijd) op de tweede Werkdag vóór de Renteherzieningsdatum
telefonisch contact opnemen met Deutsche Bank. Tijdens of onmiddellijk
na dit telefoongesprek zal Deutsche Bank de Kredietnemer meedelen welk
rentepercentage zij voorstelt voor de opvolgende Renteperiode. Indien
Deutsche Bank en die Kredietnemer dan tot overeenstemming komen zal
Deutsche Bank die Kredietnemer hiervan een schriftelijke bevestiging
sturen. Indien een Kredietnemer op het hierboven genoemde tijdstip geen
contact heeft opgenomen met Deutsche Bank, zal Deutsche Bank het recht
hebben het rentepercentage vast te stellen op basis van een Renteperiode
van drie (3) maanden.
45.4	Indien Deutsche Bank en een Kredietnemer geen overeenstemming (geacht
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kunnen worden te) hebben bereikt over het rentepercentage dat vanaf de
Renteherzieningsdatum zal gelden en de daaraan verbonden duur, is die
Kredietnemer verplicht al hetgeen hij uit hoofde van de betreffende lening
aan Deutsche Bank verschuldigd is, op die Renteherzieningsdatum te
voldoen. Ter zake van deze vervroegde aflossing is een Kredietnemer geen
vergoeding voor geleden verlies en gederfde winst verschuldigd als hierna
bedoeld in artikel 47.

46.

RENTEVERVALDAGEN

De door een Kredietnemer aan Deutsche Bank verschuldigde rente zal worden
voldaan in overeenstemming met de bij Deutsche Bank voor Krediet in de vorm van
een lening op enig moment gebruikelijke afrekeningsmethode en afrekeningsperiode.

47.

50.

VERVROEGDE AFLOSSING

47.1	Het is een Kredietnemer toegestaan de lening gedeeltelijk of in zijn geheel
vervroegd af te lossen. De vervroegde aflossing dient ten minste vijf
procent (5%) van de oorspronkelijke hoofdsom te bedragen. De Krediet
nemer dient van een voorgenomen vervroegde aflossing mededeling te
doen aan Deutsche Bank uiterlijk dertig (30) dagen vóór de datum waarop
de voorgenomen vervroegde aflossing zal plaatsvinden. In geval van
vervroegde aflossing is een Kredietnemer aan Deutsche Bank over het
vervroegd af te lossen bedrag en tegelijk met de betaling daarvan een
vergoeding voor geleden verlies en gederfde winst verschuldigd. De hoogte
van deze vergoeding wordt door Deutsche Bank bepaald op de wijze als
hierna in artikel 47.2 vermeld.
47.2
De hiervoor in artikel 47.1 bedoelde vergoeding bedraagt:
(a)	indien op de betreffende lening een rentepercentage als hiervoor
bedoeld in artikel 42.1 onder (a) of (b) van toepassing is, het verschil
tussen:
		 (i)	de som van de contant gemaakte rentebedragen vanaf de datum
van vervroegde aflossing tot de eerste Werkdag van de volgende
Renteperiode (“Periode 1”) vermeerderd met de som van de contant
gemaakte liquiditeitsopslag vanaf die eerste Werkdag tot de laatste
aflossingsdatum (“Periode 2”), die Deutsche Bank over het
vervroegd af te lossen bedrag zou hebben ontvangen, doch door de
vervroegde aflossing niet ontvangt, en
		 (ii) 	de som van de contant gemaakte rentebedragen die Deutsche
Bank zou kunnen ontvangen over deposito’s die qua grootte
vergelijkbaar zijn met het vervroegd af te lossen bedrag en qua
looptijd vergelijkbaar zijn met Periode 1, vermeerderd met de som
van de contant gemaakte waarde van de liquiditeitsopslag die
Deutsche Bank zou kunnen ontvangen over deposito’s die qua
grootte vergelijkbaar zijn met het vervroegd af te lossen bedrag, en
qua looptijd vergelijkbaar zijn met Periode 2; een en ander op de
interbancaire markt bij een tegenpartij met een kredietwaardigheid
welke tenminste gelijk is aan die van Deutsche Bank.
(b)	indien op de betreffende lening een rentepercentage als hiervoor
bedoeld in artikel 42.1 onder (c) van toepassing is, het verschil tussen:
		 (i)	de som van de contant gemaakte rentebedragen die Deutsche
Bank vanaf de datum van vervroegde aflossing tot de laatste
aflossingsdatum, dan wel tot de eerstvolgende Renteherzienings
datum indien deze hieraan voorafgaat, over het vervroegd af te
lossen bedrag zou hebben ontvangen, doch door de vervroegde
aflossing niet ontvangt, en
		 (ii)	de som van de contant gemaakte rentebedragen die Deutsche
Bank op de interbancaire markt van een tegenpartij met een
kredietwaardigheid welke tenminste gelijk is aan die van Deutsche
Bank zou kunnen ontvangen over deposito’s die qua grootte
vergelijkbaar zijn met het vervroegd af te lossen bedrag en qua
looptijd vergelijkbaar zijn met de hiervoor onder (b)(i) bedoelde
periode;
47.3	Het contant maken zal geschieden tegen de ten tijde van de vervroegde
aflossing op de interbancaire markt geldende rente. Deutsche Bank zal het
bedrag van de vergoeding aan een Kredietnemer meedelen.
47.4	Indien de op basis van artikel 47.2 berekende contante waarde minder
bedraagt dan één procent (1%) van het vervroegd af te lossen bedrag,
bedraagt de in artikel 47.1 bedoelde vergoeding één procent (1%) van het
vervroegd af te lossen bedrag.

48.

VERGOEDING BIJ VERVROEGDE OPEISING

Indien Deutsche Bank tot gehele of gedeeltelijke opeising van een lening overgaat
ingevolge het in artikel 24.1 bepaalde of ingevolge een opeisingsgrond opgenomen
in de Kredietovereenkomst, zal de betreffende Kredietnemer bij wijze van
vergoeding van door Deutsche Bank geleden verlies en gederfde winst aan
Deutsche Bank een direct opeisbare vergoeding ineens betalen. Deze vergoeding is
verschuldigd ter zake van het volledige opgeëiste bedrag van de lening en wordt
vastgesteld met overeenkomstige toepassing van het hiervoor in artikel 47.2
bepaalde. Deze vergoeding is niet verschuldigd indien de opeising het gevolg is van
het overlijden van enige Schuldenaar.

49.

VERTRAGINGSRENTE

49.1	Indien enig krachtens de AVK of een ander Financieringsdocument aan
Deutsche Bank verschuldigd bedrag niet op de overeengekomen vervaldag
door Deutsche Bank is ontvangen, zal een Kredietnemer over het niet tijdig
door Deutsche Bank ontvangen bedrag van de vervaldag af een dagelijks
opeisbare vertragingsrente aan Deutsche Bank verschuldigd zijn,
onverminderd de overige rechten van Deutsche Bank. Bedragen waarvoor
in de Kredietovereenkomst of in de AVK geen bepaalde vervaldag is
aangewezen, zullen voor de toepassing van het hiervoor bepaalde geacht
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worden te vervallen op de dag waartegen Deutsche Bank betaling heeft
verzocht.
49.2	Het percentage van de vertragingsrente zal gelijk zijn aan de som van twee
procent (2 %) op jaarbasis en (i) indien en voor zo lang van toepassing, het
contractuele rentepercentage (inclusief de van toepassing zijnde individuele
opslag) of (ii) in de overige gevallen, het Eonia tarief (te vermeerderen met
de hiervoor onder (i) bedoelde individuele opslag), te bepalen op iedere dag
van de te late betaling. De vertragingsrente zal op maandbasis worden
berekend, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand
wordt gerekend. Het percentage van de vertragingsrente treedt, wat een
niet tijdig betaald bedrag terzake hoofdsom betreft, met ingang van de
vervaldag van die hoofdsom in de plaats van het contractuele rentepercentage dat alsdan voor de lening van kracht is.

BETALING

Deutsche Bank heeft het recht, doch niet de plicht, alle bedragen die een Krediet
nemer uit hoofde van de lening aan Deutsche Bank verschuldigd is op de
overeengekomen vervaldagen ten laste te brengen van de rekening van die
Kredietnemer bij Deutsche Bank, onverminderd de verplichting van die Krediet
nemer om ervoor zorg te dragen dat het saldo van die rekening op de vervaldag
zodanig is dat de beschikkingsruimte van die Kredietnemer onder die rekening door
die debitering niet wordt overschreden.

51.	BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR
EEN LENING TOT FINANCIERING VAN
ONROEREND GOED
51.1	De Kredietnemer is verplicht het Onroerend Goed behoorlijk te gebruiken
en het Onroerend Goed ten genoegen van Deutsche Bank in goede staat te
houden, behoorlijk te onderhouden, te beheren en in overeenstemming met
zijn aard en bestemming te gebruiken in overeenstemming met alle op
grond van wet- en regelgeving vereiste vergunningen en voorschriften en in
overeenstemming met de bepalingen van de verzekeringen met betrekking
tot het Onroerend Goed. Alle noodzakelijke reparaties en vernieuwingen
moeten terstond worden uitgevoerd. Ook overigens is de Kredietnemer
verplicht ten aanzien van het Onroerend Goed de nodige zorg te betrachten
en niets te doen, nalaten daaronder begrepen, wat de belangen van
Deutsche Bank kan schaden.
51.2	Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deutsche Bank, in
aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 11 en zolang uit welke hoofde
ook (daaronder mede begrepen uit hoofde van derivatentransacties) en al
of niet in het gewone bankverkeer verplichtingen van een Schuldenaar
jegens Deutsche Bank bestaan of kunnen ontstaan:
(a)	mag het Onroerend Goed niet geheel of gedeeltelijk van inrichting,
gedaante, aard of bestemming worden veranderd, of in waarde
verminderd worden of gesloopt worden of voor sloop worden
aangemeld, noch worden bestemd tot gemeenschappelijk nut mede
van andere erven in de zin van artikel 5:60 van het Burgerlijk Wetboek.
Evenmin mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Deutsche Bank grote of buitengewone reparaties aan het Onroerend
Goed worden uitgevoerd;
(b)	zal de Kredietnemer het Onroerend Goed niet splitsen (ook niet in
appartementsrechten), geheel of ten dele met andere percelen
verenigen, vermengen, mandelig maken, dan wel in scheiding en deling
brengen;
(c)	is de Kredietnemer niet bevoegd het Onroerend Goed met enig recht
(daaronder begrepen hypotheek) of enige last te bezwaren of afstand te
doen van erfdienstbaarheden of van andere rechten ten behoeve van
het Onroerend Goed of de aard van gebruik of exploitatie te wijzigen;
(d)	is de Kredietnemer niet bevoegd het Onroerend Goed te verhuren of
met betrekking daartoe enige huurkoopovereenkomst aan te gaan, te
verpachten of op enige andere wijze in gebruik te geven;
(e)	mogen bestaande of toekomstige claims of vorderingen, hoe dan ook
genaamd en uit welke hoofde ook terzake van het Onroerend Goed niet
worden vastgesteld, overeengekomen, geregeld, afgekocht of
ontvangen; en
(f)	mogen zaken welke bestanddeel van het Onroerend Goed zijn of
vermengd zijn met het Onroerend Goed, niet worden weggenomen van
het betreffende Onroerend Goed, tenzij de zaken in de normale
bedrijfsuitoefening worden vervangen door zaken van een vergelijkbare
kwaliteit en waarde.
51.3	De Kredietnemer zal alle belastingen, onderhoudskosten en verder in het
algemeen alle lasten, kosten en schulden drukkende op, of verbonden aan
het gebruik van, het Onroerend Goed, steeds tijdig voldoen. Op eerste
verzoek van Deutsche Bank zal de Kredietnemer ten genoegen van
Deutsche Bank aantonen dat deze betalingen zijn verricht. Indien en voor
zover de Kredietnemer tekortschiet in de nakoming van enige in dit artikel
51.3 bedoelde verplichting, is Deutsche Bank bevoegd, ook zonder nadere
machtiging, het verschuldigde voor rekening van de Kredietnemer te
voldoen.
51.4	Deutsche Bank is bevoegd om zo vaak als zij dat wenselijk acht voor de
waardering van het Onroerend Goed een taxateur aan te wijzen die op een
door haar te bepalen wijze een taxatie maakt van de waarde van het
Onroerend Goed. De kosten van de taxatie komen voor rekening van de
Kredietnemer. De Kredietnemer zal aan de door Deutsche Bank
aangewezen taxateur toegang verschaffen en alle voor de taxatie van het
Onroerend Goed benodigde gegevens en documenten (doen) verschaffen.
Deutsche Bank is te allen tijde gerechtigd het Onroerend Goed op haar
eigen kosten te (doen) waarderen.
51.5	De Kredietnemer is verplicht te allen tijde aan door Deutsche Bank aan te
wijzen personen terstond toegang te verschaffen tot het Onroerend Goed,
opdat Deutsche Bank zich kan vergewissen van de samenstelling en de
waarde van het Onroerend Goed, van de staat waarin het Onroerend Goed
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verkeert, en Deutsche Bank (andere) maatregelen kan treffen tot
vaststelling, behoud en uitoefening van haar rechten.
51.6	De Kredietnemer zal het Onroerend Goed geheel en ten genoegen van
Deutsche Bank tegen herbouwwaarde verzekeren en verzekerd houden
tegen brand en andere gebruikelijke risico’s, alsmede de daarvoor
verschuldigde premies en andere lasten tijdig voldoen en tijdig alle door de
verzekeraar gewenste informatie en mededelingen verstrekken. Op eerste
verzoek van Deutsche Bank verstrekt de Kredietnemer een kopie van de
polis van elke desbetreffende verzekering aan Deutsche Bank. Voorts zal de
Kredietnemer op eerste verzoek van Deutsche Bank ten genoegen van
Deutsche Bank aantonen dat bedoelde premies en lasten zijn voldaan.
51.7	Indien en voor zover de Kredietnemer tekortschiet in de nakoming van een
in hiervoor in artikel 51.6 bedoelde verplichting, is Deutsche Bank bevoegd
het Onroerend Goed zelf, indien zij dit wenst op haar eigen naam, voor
rekening van de Kredietnemer te verzekeren en voor rekening van de
Kredietnemer de verschuldigde premies en andere lasten te voldoen.
51.8	De verzekeraar, de voorwaarden en de condities van de verzekering en de
tussenpersoon die bemiddelt bij de totstandkoming van een verzekering
zijn steeds aan de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van Deutsche
Bank onderworpen.
51.9	Onverminderd het hiervoor in artikel 51.6 bepaalde is de Kredietnemer
jegens Deutsche Bank aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele
onderverzekering.
51.10	Indien de Kredietnemer tekortschiet of dreigt tekort te schieten in de
nakoming van enige in artikel 51 bedoelde verplichting, is Deutsche Bank
bevoegd voor rekening van de Kredietnemer zelf maatregelen te (doen)
nemen ter uitvoering van die verplichting of tot ongedaanmaking van
de gevolgen van die tekortkoming, onverminderd de overige rechten
van Deutsche Bank. De Kredietnemer zal Deutsche Bank volledige
medewerking verlenen bij het treffen van die maatregelen.
51.11	Indien de Kredietnemer niet tevens de rechthebbende of gebruiker van het
Onroerend Goed is, zijn de bepalingen van dit artikel 51 van overeenkomstige toepassing. De Kredietnemer staat in voor de tijdige en behoorlijke
nakoming door de rechthebbende of gebruiker van het Onroerend Goed
van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel.

52.	BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR EURIBOR
EN LIBOR LENINGEN
Op leningen met een variabel rentepercentage waarvoor Euribor of Libor als grondslag
voor de vaststelling van het rentetarief geldt zijn, in afwijking van het hiervoor in
artikel 43 bepaalde en overigens in aanvulling op het bepaalde in dit Deel III, de
voorwaarden van Deel IV (Algemene Voorwaarden voor Krediet in de vorm van een
lening met een rentetarief gebaseerd op Euribor of Libor) van toepassing.

V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR
KREDIET IN DE VORM VAN OBLIGOKREDIET
56.

GEBRUIK VAN OBLIGOKREDIET

Obligokrediet wordt beschikbaar gesteld in de vorm een obligo faciliteit, een
garantie faciliteit of een l/c faciliteit. Een obligo faciliteit kan worden gebruikt voor
het aangaan van niet-contante obligo’s die voortvloeien uit het stellen van zodanige
garanties, letters of credit en andere instrumenten als genoemd in de Kredietovereenkomst. Een garantie faciliteit kan worden gebruikt voor het aangaan van
niet-contante obligo’s die voortvloeien uit het stellen van zodanige garanties als
genoemd in de Kredietovereenkomst. Een l/c faciliteit kan worden gebruikt voor het
aangaan van niet-contante obligo’s die voortvloeien uit het stellen van zodanige
letters of credit en andere instrumenten als genoemd in de Kredietovereenkomst.

58.

NADERE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

BESCHIKKINGSRUIMTE

De beschikkingsruimte die een Kredietnemer op enig moment onder een
obligokrediet heeft, wordt door Deutsche Bank bepaald door het bedrag ter grootte
van de betreffende Limiet te verminderen met het op enig moment bestaande
totaalbedrag van niet-contante obligo’s van die Kredietnemer jegens Deutsche
Bank voortvloeiend uit het gebruik van dat krediet.

RENTEPERIODES

VERVANGENDE RENTE

54.1	Indien Deutsche Bank vóór de aanvang van een Renteperiode constateert
dat vanwege omstandigheden die de interbancaire geldmarkt raken, de
rente voor die Renteperiode in redelijkheid niet op basis van Euribor
respectievelijk Libor kan worden vastgesteld, zal Deutsche Bank dit
terstond mededelen aan de Kredietnemer.
54.2	Deutsche Bank en de Kredietnemer zullen dan in overleg treden teneinde
de rente voor de betreffende Renteperiode vast te stellen. Indien dat
overleg tussen hen niet vóór de aanvang van die Renteperiode tot
overeenstemming heeft geleid, geldt voor die Renteperiode een
Renteperiode van één maand, en zal Deutsche Bank de rente vaststellen op
basis van de fundingkosten van Deutsche Bank, verhoogd met de
ingevolge de Kredietovereenkomst of enig ander Financieringsdocument
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De in de Kredietovereenkomst vastgelegde individuele opslag kan steeds per de eerste
dag van een Renteperiode door Deutsche Bank worden herzien. Indien Deutsche Bank
daartoe overgaat, zal zij een Kredietnemer ten minste tien (10) Werkdagen voordat de
gewijzigde individuele opslag van kracht zal worden schriftelijk mededeling doen van
de individuele opslag die met ingang van de opvolgende Renteperiode van kracht zal
zijn. Een Kredietnemer is bij herziening van de individuele opslag ingevolge deze
bepaling bevoegd de lening binnen een termijn van drie (3) maanden na herziening
van de individuele opslag in zijn geheel vervroegd terug te betalen, mits hij dit
Deutsche Bank schriftelijk binnen vijf (5) Werkdagen voor het terugbetalen van de
lening heeft medegedeeld. Ter zake van deze vervroegde aflossing is een Kredietnemer
geen vergoeding verschuldigd als bedoeld in artikel 47.

Nadere voorwaarden voor het gebruik van krediet in de vorm van obligokrediet
worden vastgelegd in de toepasselijke “Voorwaarden voor het afgeven van garanties”.

53.1	Gedurende de looptijd van de lening zijn er opeenvolgende Renteperiodes
van drie (3) maanden. De eerste Renteperiode begint op de dag waarop het
bedrag van de lening op grond van de Kredietovereenkomst aan een
Kredietnemer ter beschikking is gesteld en iedere volgende Renteperiode
begint op de eerstvolgende dag na de laatste dag van de voorafgaande
Renteperiode.
53.2	Een in overeenstemming met de definitie van Euribor respectievelijk Libor
vastgesteld tarief voor een Renteperiode treedt in werking op de eerste dag
van die Renteperiode dan wel, indien die dag geen Werkdag is, op de
eerstvolgende Werkdag, en is van toepassing tot en met de laatste dag van
die Renteperiode dan wel, indien de eerste dag van de volgende
Renteperiode geen Werkdag is, tot en met de dag onmiddellijk voorafgaand
aan de eerste Werkdag van de volgende Renteperiode.
53.3	Een Kredietnemer kan gedurende de looptijd van een lening verzoeken een
Renteperiode van drie (3) maanden te wijzigen in een Renteperiode met
een andere duur. Een dergelijk verzoek moet tijdig voor het einde van de
lopende Renteperiode schriftelijk worden gedaan aan Deutsche Bank.
Deutsche Bank is nimmer verplicht een dergelijk verzoek te honoreren.
Onverminderd de toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 55 heeft
Deutsche Bank het recht de voor de lening toepasselijke individuele opslag
te wijzigen in geval van een wijziging van de Renteperiode als bedoeld in
dit artikel 53.3.

54.

55.	HERZIENING INDIVIDUELE OPSLAG DOOR
DEUTSCHE BANK

57.

IV. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR
KREDIET IN DE VORM VAN EEN LENING
MET EEN RENTETARIEF GEBASEERD OP
EURIBOR OF LIBOR
53.

van toepassing zijnde individuele opslag.
54.3	Een Kredietnemer zal bij gebreke van overeenstemming bevoegd zijn de
lening op de laatste dag van de Renteperiode in haar geheel vervroegd af te
lossen, mits hij binnen tien (10) Werkdagen na de vaststelling van de rente
door Deutsche Bank schriftelijk zijn voornemen daartoe aan Deutsche Bank
heeft medegedeeld. De genoemde mededeling is onherroepelijk. Ter zake
van deze vervroegde aflossing is een Kredietnemer geen vergoeding
verschuldigd als bedoeld in artikel 47.

59.

PROVISIES EN ANDERE VERGOEDINGEN

59.1	Deutsche Bank brengt voor het gebruik van een krediet in de vorm van een
obligo faciliteit, een garantie faciliteit of een l/c faciliteit provisies en andere
vergoedingen in rekening. De verschuldigdheid en de hoogte van deze
provisies en andere vergoedingen worden vastgelegd in de Kredietovereenkomst en/of de toepasselijke “Voorwaarden voor het afgeven van
garanties” en daarop gebaseerde afspraken.
59.2	De door een Kredietnemer 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 Kredietnemer 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.

60.

OPZEGBAARHEID; VERLAGING LIMIET

Tenzij de Kredietovereenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, kan zowel een
Kredietnemer als Deutsche Bank een obligokrediet op ieder gewenst moment
opzeggen, dan wel de Limiet verlagen. In geval van opzegging zal een Kredietnemer
op eerste verzoek van Deutsche Bank latente verplichtingen uit hoofde van
niet-contante obligo’s doen beëindigen dan wel hiervoor naar het oordeel van
Deutsche Bank voldoende zekerheid verstrekken. In geval van verlaging van de
Limiet geldt het vorenstaande mutatis mutandis voor het bedrag waarmee de
verplichtingen uit hoofde van niet-contante obligo’s de verlaagde Limiet overschrijdt.
Met onmiddellijke ingang van het moment van opzegging kan geen gebruik meer
worden gemaakt van het krediet in de vorm van obligokrediet.
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