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Deel 1
Voorwaarden
effectenkrediet
particulier
1. Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

g. Kredietovereenkomst: overeenkomst tussen Kem-

a. Voor waarden: de onderhavige Voor waarden

pen & Co en Cliënt, waarbij Kempen & Co (mede)

effectenkrediet particulier;

een Effectenkrediet ter beschikking stelt of heeft

b. Kempen & Co: is een handelsnaam van Van Lan-

gesteld, onder de aldaar tussen Kempen & Co en

schot Kempen Wealth Management N.V., statutair

Cliënt specifiek overeengekomen voorwaarden

gevestigd te ’s-Hertogenbosch en kantoorhou-

en condities;

dende aan de Beethovenstraat 300, 1077 WZ te

h. Totaal te betalen bedrag: het totaal te betalen

Amsterdam. Deze rechtspersoon heeft een ver-

bedrag in de kredietovereenkomst is de optel-

gunning als bankbeleggingsonderneming en is

som van het totale kredietbedrag en de kosten

ingeschreven in de registers van De Nederland-

die de Cliënt voor de kredietfaciliteit moet be-

sche Bank en de Autoriteit Financiële Markten;

talen en kan bestaan uit:

c. Cliënt: de natuurlijk persoon, die niet beroeps-

× × rentekosten;

matig of bedrijfsmatig handelt, ten name van

× × afsluitprovisie (indien van toepassing);

wie de Effectenrekening in de administratie van

× × kosten van de Effectenrekening (indien van toe-

Kempen & Co is gesteld;

passing).

d. Effectenrekening: een ten name van Cliënt gestelde rekening in de administratie van Kempen

Door een wijziging van de kosten, wijzigt het

& Co voor het bewaren en administreren van

totaal te betalen bedrag;

Financiële Instrumenten van Cliënt en het debi-

i. Website: de website van Kempen & Co, zijn de

teren en crediteren van gelden, ondermeer sa-

www. kempen.com

menhangende met transacties en posities in
Financiële Instrumenten. Op de Effectenrekening is, behoudens andersluidende afspraken,
slechts beperkt betalingsverkeer mogelijk door
overschrijving naar de vaste tegenrekening bij
een andere bank ten name van Cliënt;

2. Werkingsfeer
2.1.

De Voorwaarden zijn van toepassing op alle door

e. Effectenkrediet: effectenkrediet die op grond

Kempen & Co aan Cliënten aangeboden Effecten-

van de Kredietovereenkomst aan de Cliënt is

kredieten, in alle bij Kempen & Co voorkomende

verstrekt;

verschijnings- vormen, ongeacht of Effectenkrediet
is toegestaan.

f. Financiële Instrumenten: financiële instrumenten als gedefinieerd in de Wet op het financieel
toezicht;

2.2.

Indien en voorzover daarvan in de Voorwaarden
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niet is afgeweken, zijn de Voor waarden Beleggingsdienstverlening Kempen & Co of de Terms of

4. Informatie

verstrekking
door Cliënt bij
Effectenkrediet

Business for Professional Client s and Eligible
Counterpar ties eveneens van toepassing op de
rechtsverhouding tussen Cliënt en Kempen & Co.

3. Toekenning en

4.1.

voorbehoud van een door Kempen & Co uitgevoer-

gebruik Effecten
krediet

3.1.

De hoogte van het Effectenkrediet, waarover Cliënt

De Kredietovereenkomst komt tot stand onder het
de en goedgekeurde inkomens- en lastentoets ten
aan- zien van Cliënt, waaronder mede begrepen
een toets bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

4.2.

Cliënt staat ervoor in dat alle door hem mondeling

kan beschikken, is afhankelijk van de waardering

of schriftelijk aan Kempen & Co verstrekte informa-

van de dekkingswaarde van de Financiële Instru-

tie ten behoeve van de Kredietovereenkomst vol-

menten zoals door Cliënt bij Kempen & Co aange-

ledig en juist is.

houden. De Financiële Instrumenten dienen tot
zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van

4.3.

Cliënt uit hoofde van het Effectenkrediet.

Indien de financiële positie, vermogenspositie en/
of andere relevante omstandigheden van Cliënt
substantieel wijzigen is het de verantwoordelijk-

3.2.

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 kan het

heid van de Cliënt om Kempen & Co daar onverwijld

Effectenkrediet slechts tot de limiet van het in de

van op de hoogte te stellen, met name indien deze

Kredietovereenkomst overeengekomen totale kre-

omstandigheden geacht moeten worden van een

dietbedrag, worden aangewend voor het opnemen

zodanige aard te zijn, dat die van invloed kunnen

van gelden, met inachtneming van het daaromtrent

zijn op het vermogen van Cliënt om zijn verplichtin-

overeengekomen bestedingsdoel.

gen in verband met de Kredietovereenkomst na te
komen. Kempen & Co houdt zich het recht voor om

3.3.

Een eventueel ten laste van Cliënt in de adminis-

ingevolge deze wijzigingen de Kredietovereen-

tratie van Kempen & Co voorkomend obligo uit

komst op te zeggen.

hoofde van door Kempen & Co gestelde garantie(s),
(valuta)termijnaffaires, marginverplichtingen, valutarisico’s, debetstanden en/of door Cliënt aan
Kempen & Co te stellen zekerheden, of uit welke
andere hoofde dan ook, zal in het bovengenoemde

5. Dekkingswaarde

en spreidingseis

totale kredietbedrag begrepen zijn, tenzij anders
is overeengekomen.
5.1.
3.4.

Naast de limiet van het in de Kredietovereenkomst

De Kredietovereenkomst geldt voor onbepaalde

overeengekomen totale kredietbedrag, mag het Ef-

duur, tenzij anders is overeengekomen.

fectenkrediet nimmer meer bedragen dan een door
Kempen & Co vastgesteld maximum. Het maximum is

3.5.

Kempen & Co en Cliënt komen hun verplichtingen

gelijkgesteld aan de dekkingswaarde, zijnde een

na binnen de termijnen en op de data die in de

percentage van de waarde van de Financiële Instru-

kredietovereenkomst zijn bepaald.

menten en/of creditgelden op de Effectenrekening.
De dekkingswaarde is een uitsluitend door Kempen & Co discretionair vast te stellen percentage van
de actuele waarde in het economisch verkeer. Kempen & Co kan voor Cliënt dekkingswaarden vaststellen die afwijken van dekkingswaarden die algemeen
voor cliënten van Kempen & Co gelden. Indien aan
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de individuele Financiële Instrumenten op de Effec-

Cliënt op objectieve gronden het kredietgebruik

tenrekening volgens algemeen geldende bevoor-

terstond schorsen.

schottingsnormen geen dekkingswaarde toekomt kan
Kempen & Co dekkingswaarde toekennen aan de

8.2.

totale portefeuille van Cliënt of delen daarvan.

Indien Kempen & Co gebruik wenst te maken van
haar recht het kredietgebruik terstond te schorsen,
dan zal Kempen & Co dat doen onder opgaaf van

5.2.

De dekkingswaarde wordt tevens beïnvloed door

redenen.

de door Kempen & Co gehanteerde spreidingseisen.
5.3.

De spreidingseisen en de waardering van de dekkingswaarde van de Financiële Instrumenten staat
steeds ter vrije beoordeling van Kempen & Co en

9. Overschrijding

Effectenkrediet;
Overschrijdings
provisie

kan door Kempen & Co gewijzigd worden. Kempen & Co kan de spreidingseisen en de dekkingswaarde op elk moment eenzijdig wijzigen en aanpassen aan de ontwikkelingen op de financiële
markten. Het actuele geldende beleid ten aanzien
van de spreidingseisen en de waardering van de
dekkingswaarde liggen ter inzage op het kantoor

9.1.

Bij overschrijding van het onder 3.1 bedoelde maximum van het Effectenkrediet, doordat de dekkings-

van Kempen & Co.

waarde van de door Cliënt op de Effectenrekening
aangehouden Financiële Instrumenten op grond

6. Herroepingsrecht

van de daartoe door Kempen & Co gestelde normen

6.1.

vormt dat een tekortkoming van Cliënt.

on- voldoende is ten opzichte van het door Cliënt
op zijn Effectenrekening aangehouden debetsaldo

Cliënt kan de Kredietovereenkomst binnen 14 kalenderdagen herroepen. Dit moet schriftelijk aan
Kempen & Co worden medegedeeld. De Cliënt moet

9.2.

Indien Cliënt het onder 3.1 bedoelde maximum van

het opgenomen kredietbedrag en de verschuldigde

het Effectenkrediet overschrijdt kan Kempen & Co,

rentebedragen betalen, maar hoef t geen ex tra

on- verminderd de bevoegdheden die zij op grond

kosten te betalen. Het totaal verschuldigde bedrag

van de onderhavige of andere voorwaarden heeft,

moet binnen 30 kalenderdagen aan Kempen & Co

ge- hele of gedeeltelijke aflossing van het Effec-

worden terugbetaald.

tenkrediet vorderen en/of aanvullingen van zekerheden en/of maatregelen tot afbouw van het dekkingstekort.

7. Opzeggen krediet
7.1.

9.3.

Indien Cliënt niet onmiddellijk na ontvangst van de

overeenkomst

mededeling ingevolge artikel 9.2 – of binnen een

Een Kredietovereenkomst kan door de Cliënt en

opheft, is Kempen & Co bevoegd doch niet verplicht

Kempen & Co worden opgezegd. Voor Kempen & Co

om zonder nadere ingebrekestelling en zonder

geldt een opzegtermijn van twee (2) maanden.

overleg met Cliënt zoveel van diens Financiële In-

door Kempen & Co gestelde termijn – ten genoegen
van Kempen & Co maatregelen neemt en het tekort

strumenten te verkopen als naar het uitsluitend
oordeel van Kempen & Co nodig is om weer aan de

8. Schorsing

kredietgebruik

8.1.

Kempen & Co kan na schriftelijke mededeling aan

Voorwaarden te voldoen.
9.4.

Bij overschrijding van het onder 3.2 bedoelde totale kredietbedrag kan, tenzij tussen Cliënt en Kempen & Co anders is overeengekomen, over het verschil tussen de hoogste debet stand in een
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kalender- kwartaal en het totale kredietbedrag van
het krediet een overschrijdingsprovisie in rekening

welke andere hoofde dan ook, niet, niet tijdig
of niet behoorlijk nakomt;

worden gebracht. De overschrijdingsprovisie wordt

c. als de Cliënt overlijdt of onder curatele wordt

per kalenderk war taal achteraf in rekening ge -

gesteld of op andere wijze handelingsonbe-

bracht.

kwaam wordt, zich in een ander land vestigt,
zijn huwelijksgoederenregime wijzigt of enige
gemeenschap van goederen waarin de Cliënt

10. Rente en kosten

mocht zijn gehuwd wordt ontbonden, als het

10.1.

Voor het Effectenkrediet zal het tarief met betrek-

Cliënt in staat van faillissement is komen te

king tot de debetrente gelden, zoals dat van tijd

verkeren of ten aanzien van Cliënt de Wet

tot tijd wordt vastgesteld door Kempen & Co, het-

Schuldsanering Natuurlijke Personen van toe-

geen door Kempen & Co op verzoek aan Cliënt

passing is verklaard;

vermogen van Cliënt geheel of gedeeltelijk onder bewind of beheer wordt gesteld of als de

wordt medegedeeld. Een wijziging van de debe-

d. als op het geheel of op een, naar het oordeel

trente zal Kempen & Co schrif telijk mededelen,

van Kempen & Co, belangrijk gedeelte van de

door vermelding op een effectennota, rekeningaf-

vermogensbestanddelen executoriaal beslag

schrift of anderszins.

wordt gelegd of daarop anderszins verhaal
wordt gezocht, of indien een op de vermogens-

10.2.

Alle kosten waartoe de uitvoering van de kredieto-

bestanddelen gelegd conservatoir beslag niet

vereenkomst aanleiding geeft – daaronder begre-

is vernietigd of opgeheven binnen dertig (30)

pen de kosten van gerechtelijke en buitengerech-

dagen na de dag van beslaglegging, dan wel

telijke invordering – zijn voor rekening van Cliënt.

indien de goederen van Cliënt geheel of voor

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op

een, naar het oordeel van Kempen & Co, belang-

vijftien procent (15%) van het te incasseren bedrag

rijk deel worden vervreemd of bezwaard, ontei-

met een minimum van vijftig euro (€50). Voor zover

gend of geconfisqueerd, zijn tenietgegaan of

Kempen & Co aantoont dat de gemaakte buitenge-

beschadigd;

rechtelijke kosten hoger zijn dan vijftien procent

e. als een van de onder b. tot en met d. genoemde

(15%) van het te incasseren bedrag, komen de ge-

omstandigheden zich voordoet ten aanzien van

maak te buitengerechtelijke kosten volledig ten

een borg, garant, hoofdelijke medeschuldenaar

laste van Cliënt.

of degene die terzake de Kredietovereenkomst
in enige andere vorm zekerheid aan Kem -

10.3.

De Cliënt is wettelijke rente verschuldigd vanaf de

pen & Co heeft gegeven, alsmede indien een

dag van opeising van het Effectenkrediet tot de dag

jegens Kempen & Co ten behoeve van Cliënt

van algehele voldoening.

gestelde borgtocht of garantie door de borg of
garant wordt opgezegd of ingetrokken of indien
een derde die terzake van de Kredietovereen-

11. Opeisingsgronden

komst zekerheid aan Kempen & Co heeft gege-

11.1.

(toegezegde) zekerheidsstelling;

Het Effectenkrediet en het door Cliënt verschuldig-

ven of toegezegd in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de

de debetsaldo (debetsaldi) is (zijn) terstond en in

f. indien Cliënt binnen de door Kempen & Co ge-

het geheel door Kempen & Co opeisbaar, zonder

stelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan

dat een opzegging, ingebrekestelling, of andere

het verzoek van Kempen & Co tot het stellen van

formaliteit zal zijn vereist:

zekerheden, vervangen of aanvullen van onder-

a. als de Cliënt zijn verplichtingen tegenover Kem-

pand, margin of welke zekerheid ten behoeve

pen & Co uit de Kredietovereenkomst of uit welke andere hoofde dan ook, niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt;

van de kredietfaciliteit dan ook;
g. als de Cliënt onjuiste gegevens heeft verstrekt
of zijn gegevens heef t onthouden voor Kem-

b. als de Cliënt zijn verplichtingen uit (een) andere

pen & Co, zodanig dat Kempen & Co de Kredie-

krediet- of financieringsovereenkomst(en) of uit

tovereenkomst niet of niet onder dezelfde voor-
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waarden zou hebben aangegaan, verhoogd of

× × het totale kredietbedrag in één keer wordt op-

voortgezet indien Kempen & Co de juiste stand

genomen;

van zaken bekend zou zijn geweest;

× × er geen heropnames plaatsvinden;

h. als de wetgeving of interpretatie daarvan is ge-

× × het totale kredietbedrag tegen de hoogste kos-

wijzigd, danwel indien een overheidsmaatregel

ten en de hoogste debetrentevoet wordt opge-

is genomen, die betrekking of invloed heeft op

nomen;

of kan hebben op de Kredietovereenkomst en/

× × het totale kredietbedrag overeenkomstig even-

of de verstrekte zekerheden en/of de waarde

tuele afgesproken kredietopnemingsbeperkin-

daarvan, en de Cliënt en Kempen & Co binnen

gen wordt opgenomen;

een redelijke door Kempen & Co te stellen ter-

× × als er geen aflossingsschema is vastgesteld,

mijn geen schriftelijke overeenstemming hebben

wordt ervan uitgegaan:

bereikt over de aanpassing van de desbetref-

× × dat het krediet wordt verleend voor een periode

fende bepalingen/of zekerheden, waarbij als

van één (1) jaar; en

uitgangspunt dient dat de positie van Kem-

× × dat het krediet in twaalf (12) gelijke maandelijk-

pen & Co niet in een naar haar oordeel negatie-

se termijnen wordt afgelost;

ve zin verandert.

× × als er wel een aflossingsschema is vastgesteld,
wordt ervan uitgegaan dat:
× × elke aflossing de laagste is die is afgesproken;
en

12. Jaarlijks kosten

× × dat het krediet op de eerst genoemde aflosdatum afgelost wordt.

percentage

12.1.

Het jaarlijks kostenpercentage geeft aan wat Cliënt
jaarlijks aan kosten betaalt voor de kredietfaciliteit, uitgedrukt als percentage van het totale kredietbedrag. Om het jaarlijkse kostenpercentage te

14. Communicatie
14.1.

Kempen & Co kan via diverse communicatiekanalen

berekenen, worden de totale kosten van het Effec-

met Cliënt communiceren, zoals:

tenkrediet bepaald. Onder totale kosten worden

× × schriftelijk, door middel van een brief of een
afschrift;

verstaan:
× × rentekosten;

× × mondeling;

× × afsluitprovisie (indien van toepassing);

× × telefonisch, ook met een sms bericht;

× × kosten van de Effectenrekening (indien van toe-

× × digitaal, bijvoorbeeld per e-mail of via internet.

passing).
14.2.

Kempen & Co bepaalt op welke wijze zij met Cliënt
communiceert, tenzij daarover andere afspraken
met Cliënt zijn gemaakt.

13. Hypothesen

jaarlijks kosten
percentage

15. Wijzigingen

voorwaarden

Voor de berekening van het jaarlijks kostenpercentage gaat Kempen & Co van het volgende uit:

15.1.

Kempen & Co is bevoegd om de Voorwaarden te
allen tijde te wijzigen, waarbij onder wijziging te-

× × overige kredietfaciliteiten met een onbepaalde

vens aanvulling wordt verstaan. De wijzigingen zijn

looptijd binnen drie maanden worden terugbe-

voor Cliënt bindend vanaf de dertigste dag nadat

taald;

Kempen & Co deze wijziging(en) via aankondiging

× × de debetrentevoet en de kosten van de kredietfaciliteit gelijk blijven;

op de Website of anderszins bekendheid heeft gegeven.
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15.2.

In gevallen waarin deze Voorwaarden en de overi-

financieel toezicht gehouden door DNB respec-

ge toepasselijke Algemene Voor waarden en/of

tievelijk de AFM.

bijzondere voor waarden en/of reglementen niet
voorzien beslist de directie van Kempen & Co in
overleg met Cliënt.

16. Toepasselijk

recht, klachten,
geschillen en
jurisdictie

16.1.

Op de relatie tussen Kempen & Co en Cliënt is
Nederlands recht van toepassing.

16.2.

Kempen & Co beschikt over een interne klachtenprocedure. Het eerste aanspreekpunt voor een
klacht is de betreffende contactpersoon. Indien de
klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt
u deze schriftelijk sturen naar: Van Lanschot Kempen Wealth Management NV , Postbus 75666, 1070
AR Amsterdam.

16.3.

Geschillen kunnen worden voorgelegd aan het
K l a c h te ni ns t i t uu t F i n a n c i ë le D i e ns t ve r le ni n g
(KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag of aan
de bevoegde rechter. Voordat een klacht kan
worden voorgelegd aan het KiFiD, moet eerst de
interne klachtenprocedure van Kempen & Co zijn
doorlopen. Wanneer Kempen & Co een definitief
standpunt heeft ingenomen over de klacht, heeft
Cliënt drie (3) maanden om de klacht in te dienen
bij het KiFiD.

17. Informatie over

Kempen & Co

17.1.

Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. staat
onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V.
(DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten
(AFM). Van Lanschot Kempen Wealth Management
N.V. is als kredietinstelling, beleggingsonderneming
en financiële dienstverlener ingeschreven in het
re- gister zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het
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Deel 2
Voorwaarden
effectenkrediet
zakelijk
1. Definities

onder de aldaar tussen Kempen & Co en Cliënt specifiek overeengekomen voorwaarden en condities;
1.8.

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.

Website: de website van Kempen & Co, zijnde www.
kempen.com.

Voorwaarden: de onderhavige Voorwaarden effectenkrediet zakelijk;

1.2.

Kempen & Co: is een handelsnaam van Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V., statutair
gevestigd te ’s-Hertogenbosch en kantoorhoudende aan de Beethovenstraat 300, 1077 WZ te Am-

2. Werkingsfeer
2.1.

De Voorwaarden zijn van toepassing op alle door

sterdam. Deze rechtspersoon heeft een vergunning

Kempen aan Cliënten aangeboden Effectenkredie-

als bankbeleggingsonderneming en is ingeschre-

ten, in alle bij Kempen voorkomende verschijnings-

ven in de registers van De Nederlandsche Bank en

vormen, ongeacht of Effectenkrediet is toegestaan.

de Autoriteit Financiële Markten;
1.3.

1.4.

Cliënt: de rechtspersoon of natuurlijk persoon, die

2.2.

Indien en voorzover daarvan in de Voorwaarden niet

beroepsmatig of bedrijfsmatig handelt, ten name

is afgeweken, zijn de Voorwaarden Beleggings-

van wie de Effectenrekening in de administratie van

dienstverlening Kempen & Co of de Terms of Business

Kempen & Co is gesteld;

for Professional Clients and Eligible Counterparties

Effectenrekening: een ten name van Cliënt gestel-

eveneens van toepassing op de rechtsverhouding

de rekening in de administratie van Kempen & Co

tussen Cliënt en Kempen & Co.

voor het bewaren en administreren van Financiële
Instrumenten van Cliënt en het debiteren en crediteren van gelden, onder meer samenhangende met
transacties en posities in Financiële Instrumenten.
Op de Effectenrekening is, behoudens anderslui-

3. Toekenning

en gebruik
Effectenkrediet

dende afspraken, slechts beperkt betalingsverkeer
mogelijk door overschrijving naar de vaste tegenrekening bij een andere bank ten name van Cliënt;
1.5.

Effectenkrediet: effectenkrediet die op grond van

1.6.

Financiële Instrumenten: financiële instrumenten als

kan beschikken is afhankelijk van de waardering

gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht;

van de dekkingswaarde van de Financiële Instru-

Kredietovereenkomst: overeenkomst tussen Kempen

menten zoals door Cliënt bij Kempen aangehouden.

& Co en Cliënt, waarbij Kempen & Co (mede) een Ef-

De Financiële Instrumenten dienen tot zekerheid

fectenkrediet ter beschikking stelt of heeft gesteld,

voor de nakoming van verplichtingen van Cliënt uit

de Kredietovereenkomst aan de Cliënt is verstrekt;

1.7.

3.1.

De hoogte van het Effectenkrediet waarover Cliënt
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hoofde van het Effectenkrediet.
3.2.

Een eventueel ten laste van Cliënt in de adminis-

5. Dekkingswaarde

en spreidingseis

tratie van Kempen voorkomend obligo uit hoofde
van door Kempen gestelde garantie(s), (valuta)
termijnaffaires, marginverplichtingen, valutarisi-

5.1.

Het Effectenkrediet mag nimmer meer bedragen

co’s, debetstanden en/of door Cliënt aan Kempen

dan een door Kempen vastgesteld maximum. Het

te stellen zekerheden, of uit welke andere hoofde

maximum is gelijkgesteld aan de dekkingswaarde,

dan ook, zal in het bovengenoemde totale krediet-

zijnde een percentage van de waarde van de Fi-

bedrag begrepen zijn, tenzij anders is overeenge-

nanciële Instrumenten en/of creditgelden op de

komen.

Effectenrekening. De dekkingswaarde is een uitsluitend door Kempen discretionair vast te stellen

3.3.

De Kredietovereenkomst geldt voor onbepaalde

percentage van de actuele waarde in het econo-

duur, tenzij anders is overeengekomen.

misch verkeer. Kempen kan voor Cliënt dekkingswaarden vaststellen die afwijken van dekkingswaarden die algemeen voor cliënten van Kempen
gelden. Indien aan de individuele Financiële Instrumenten op de Effectenrekening volgens algemeen

4. Verplichtingen

geldende bevoorschottingsnormen geen dekkingswaarde toekomt kan Kempen dekkingswaarde toe-

Cliënt

4.1.

kennen aan de totale por tefeuille van Cliënt of
delen daarvan.

Cliënt zal het Effectenkrediet niet mede aanwenden
tot het behalen van rentevoordelen c.q. tot het

5.2.

plegen van rentearbitrage door middel van trans-

De dekkingswaarde wordt tevens beïnvloed door
de door Kempen gehanteerde spreidingseisen.

acties welke niet geacht kunnen worden tot de
uitvoering van de door Kempen verleende effec-

5.3.

tendiensten te behoren.

De spreidingseisen en de waardering van de dekkingswaarde van de Financiële Instrumenten staat
steeds ter vrije beoordeling van Kempen en kan

4.2.

Cliënt staat ervoor in dat alle door hem mondeling

door Kempen gewijzigd worden. Kempen kan de

of schriftelijk aan Kempen verstrekte informatie ten

spreidingseisen en de dekkingswaarde op elk mo-

behoeve van de Kredietovereenkomst volledig en

ment eenzijdig wijzigen en aanpassen aan de ont-

juist is.

wikkelingen op de financiële markten. Het actuele
geldende beleid ten aanzien van de spreidingsei-

4.3.

Indien de financiële positie, vermogenspositie en/

sen en de waardering van de dekkingswaarde lig-

of andere relevante omstandigheden van Cliënt

gen ter inzage op het kantoor van Kempen.

substantieel wijzigen is het de verantwoordelijkheid van de Cliënt om Kempen daar onverwijld van

5.4.

In afwijking van het bovenstaande kan Kempen aan

op de hoogte te stellen, met name indien deze

Cliënt een absoluut maximum voor het Effectenkre-

omstandigheden geacht moeten worden van een

diet toekennen. Kempen kan tevens met onmiddel-

zodanige aard te zijn dat die van invloed kunnen

lijke ingang besluiten dat, mede in het kader van

zijn op het vermogen van Cliënt om zijn verplichtin-

de solvabiliteitsrichtlijnen, bestaande debetstan-

gen in verband met de Kredietovereenkomst na te

den tot een nader, door Kempen bepaald moment

komen. Kempen houdt zich het recht voor om inge-

niet mogen worden uitgebreid.

volge deze wijzigingen de Kredietovereenkomst op
te zeggen.

6. Opzeggen krediet

overeenkomst

6.1.

Kempen heeft te allen tijde het recht zonder voor-
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afgaande mededeling aan Cliënt het Effectenkre-

8.3.

Indien Cliënt niet onmiddellijk na ontvangst van de

diet in te trekken of te beperken. In dat geval dient

mededeling ingevolge artikel 9.2 – of binnen een

Cliënt de debetstand onverwijld te beperken of op te

door Kempen gestelde termijn – ten genoegen van

heffen. Indien Cliënt niet tijdig gehoor geeft aan dat

Kempen maatregelen neemt en het tekort opheft,

verzoek, kan Kempen ten laste van Cliënt maatrege-

is Kempen bevoegd doch niet verplicht om zonder

len nemen die leiden tot opheffing van de debetstand,

nadere ingebrekestelling en zonder overleg met

onverminderd hetgeen overigens in de Voorwaarden

Cliënt zoveel van diens Financiële Instrumenten te

is voorzien voor gevallen waarin Cliënt niet prompt

verkopen als naar het uitsluitend oordeel van Kem-

voldoet aan verplichtingen jegens Kempen.

pen nodig is om weer aan de Voorwaarden te voldoen.

7. Schorsing
7.1.

7.2.

8.4.

kredietbedrag kan, tenzij tussen Cliënt en Kempen

kredietgebruik

& Co anders is overeengekomen, over het verschil

Kempen kan na schriftelijke mededeling aan Cliënt

een overschrijdingsprovisie in rekening worden ge-

op objectieve gronden het kredietgebruik terstond

bracht. De overschrijdingsprovisie wordt per kalen-

schorsen.

derkwartaal achteraf in rekening gebracht.

tussen de hoogste debetstand in een kalenderkwartaal en het totale kredietbedrag van het krediet

Indien Kempen gebruik wenst te maken van haar
recht het kredietgebruik terstond te schorsen, dan
zal Kempen dat doen onder opgaaf van redenen.

9. Rente en kosten
9.1.

Effectenkrediet;
Overschrijdings
provisie

Voor het Effectenkrediet zal het tarief met betrekking tot de debetrente gelden, zoals dat van tijd

8. Overschrijding

8.1.

Bij overschrijding van het onder 3.2 bedoelde totale

tot tijd wordt vastgesteld door Kempen, hetgeen
door Kempen op verzoek aan Cliënt wordt medegedeeld. Een wijziging van de debetrente zal Kempen schriftelijk mededelen, door vermelding op een
effectennota, rekeningafschrift of anderszins.
9.2.

Alle kosten waartoe de uitvoering van de Kredietovereenkomst aanleiding geeft – daaronder be-

Bij overschrijding van het onder 3.1 bedoelde maxi-

grepen de kosten van gerechtelijke en buitenge-

mum van het Effectenkrediet, doordat de dekkings-

rechtelijke invordering – zijn voor rekening van

waarde van de door Cliënt op de Effectenrekening

Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden ge-

aangehouden Financiële Instrumenten op grond

steld op vijftien procent (15%) van het te incasseren

van de daar toe door Kempen gestelde normen

bedrag met een minimum van vijftig euro (€50).

onvoldoende is ten opzichte van het door Cliënt op

Voor zover Kempen aantoont dat de gemaakte bui-

zijn Ef fectenrekening aangehouden debetsaldo

tengerechtelijke kosten hoger zijn dan vijftien pro-

vormt dat een tekortkoming van Cliënt.

cent (15%) van het te incasseren bedrag, komen de
gemaakte buitengerechtelijke kosten volledig ten

8.2.

Indien Cliënt het onder 3.1 bedoelde maximum van

laste van Cliënt.

het Effectenkrediet overschrijdt kan Kempen, onverminderd de bevoegdheden die zij op grond van

9.3.

De Cliënt is wettelijke rente verschuldigd vanaf de

de onderhavige of andere voorwaarden heeft, ge-

dag van opeising van het Effectenkrediet tot de dag

hele of gedeeltelijke aflossing van het Effectenkre-

van algehele voldoening.

diet vorderen en/of aanvullingen van zekerheden
en/of maatregelen tot afbouw van het dekkingstekort.
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10. Opeisingsgronden

aan Kempen heeft gegeven of toegezegd in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de (toegezegde) zekerheids-

Het Effectenkrediet en het door Cliënt verschuldig-

stelling;

de debetsaldo (debetsaldi) is (zijn) terstond en in

f. indien Cliënt binnen de door Kempen gestelde

het geheel door Kempen opeisbaar, zonder dat

termijn geen gevolg heeft gegeven aan het ver-

een opzegging, ingebrekestelling, of andere

zoek van Kempen tot het stellen van zekerhe-

formaliteit zal zijn vereist:

den, vervangen of aanvullen van onderpand,
margin of welke zekerheid ten behoeve van de

a. als de Cliënt zijn verplichtingen tegenover Kem-

kredietfaciliteit dan ook;

pen uit de Kredietovereenkomst of uit welke

g. als de Cliënt onjuiste gegevens heeft verstrekt

andere hoofde dan ook, niet, niet tijdig of niet

of zijn gegevens heeft onthouden voor Kempen,

behoorlijk nakomt;

zodanig dat Kempen de Kredietovereenkomst

b. als de Cliënt zijn verplichtingen uit (een) andere

niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou

krediet- of financieringsovereenkomst(en) of uit

hebben aangegaan, verhoogd of voortgezet in-

welke andere hoofde dan ook, niet, niet tijdig

dien Kempen de juiste stand van zaken bekend

of niet behoorlijk nakomt;

zou zijn geweest;

c. als de Cliënt overlijdt of onder curatele wordt

h. als de wetgeving of interpretatie daarvan is ge-

gesteld of op andere wijze handelingsonbe-

wijzigd, danwel indien een overheidsmaatregel

kwaam wordt, zich in een ander land vestigt,

is genomen, die betrekking of invloed heeft op

zijn huwelijksgoederenregime wijzigt of enige

of kan hebben op de Kredietovereenkomst en/

gemeenschap van goederen waarin de Cliënt

of de verstrekte zekerheden en/of de waarde

mocht zijn gehuwd wordt ontbonden, als het

daarvan, en de Cliënt en de Kempen binnen een

vermogen van Cliënt geheel of gedeeltelijk on-

redelijke door Kempen te stellen termijn geen

der bewind of beheer wordt gesteld of als de

schriftelijke overeenstemming hebben bereikt

Cliënt in staat van faillissement is komen te

over de aanpassing van de desbetreffende be-

verkeren of ten aanzien van Cliënt de Wet

palingen/of zekerheden, waarbij als uitgangs-

Schuldsanering Natuurlijke Personen van toe-

punt dient dat de positie van Kempen niet in een

passing is verklaard;

naar haar oordeel negatieve zin verandert.

d. als op het geheel of op een, naar het oordeel
van Kempen, belangrijk gedeelte van de vermogensbestanddelen executoriaal beslag wordt
gelegd of daarop anderzins verhaal wordt gezocht, of indien een op de vermogensbestand-

11. Communicatie
11.1.

Kempen kan via diverse communicatiekanalen met

delen gelegd conservatoir beslag niet is vernie-

Cliënt communiceren, zoals:

tigd of opgeheven binnen dertig (30) dagen na

× × schriftelijk, door middel van een brief of een

de dag van beslaglegging, dan wel indien de

afschrift;

goederen van Cliënt geheel of voor een, naar

× × mondeling;

het oordeel van Kempen, belangrijk deel worden

× × telefonisch, ook met een sms bericht;

vervreemd of bezwaard, onteigend of geconfis-

× × digitaal, bijvoorbeeld per e-mail of via internet.

queerd, zijn tenietgegaan of beschadigd;
e. als een van de onder b. tot en met d. genoemde

11.2.

Kempen bepaalt op welke wijze zij met Cliënt com-

omstandigheden zich voordoet ten aanzien van

municeert, tenzij daarover andere afspraken met

een borg, garant, hoofdelijke medeschuldenaar

Cliënt zijn gemaakt.

of degene die terzake de Kredietovereenkomst
in enige andere vorm zekerheid aan Kempen
heeft gegeven, alsmede indien een jegens Kempen ten behoeve van Cliënt gestelde borgtocht
of garantie door de borg of garant wordt opgezegd of ingetrokken of indien een derde die
terzake van de Kredietovereenkomst zekerheid
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12. Wijzigingen voor
12.1.

Management N.V. is als kredietinstelling, beleg-

waarden

gingsonderneming en financiële dienstverlener

Kempen & Co is bevoegd om de Voorwaarden te

door DNB respectievelijk de AFM.

ingeschreven in het re- gister zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht gehouden

allen tijde te wijzigen, waarbij onder wijziging tevens aanvulling wordt verstaan. De wijzigingen zijn
voor Cliënt bindend vanaf de dertigste dag nadat
Kempen & Co deze wijziging(en) via de Website of
anderszins bekendheid heeft gegeven.
12.2.

In gevallen waarin deze Voorwaarden en de overige toepasselijke Algemene Voor waarden en/of
bijzondere voor waarden en/of reglementen niet
voorzien beslist de directie van Kempen in overleg
met Cliënt.

13. Toepasselijk

recht, klachten,
geschillen en
jurisdictie

13.1.

Op de relatie tussen Kempen en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

13.2.

Kempen & Co beschikt over een interne klachten-
procedure. Het eerste aanspreekpunt voor een
klacht is de betreffende contactpersoon. Indien de
klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt
u deze schriftelijk sturen naar: Van Lanschot Kempen
Wealth Management NV, Postbus 75666, 1070 AR
Amsterdam.

13.3.

Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

14. Informatie over

Kempen & Co

Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V.
staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank
N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële
Markten (AFM). Van Lanschot Kempen Wealth
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Kempen & Co
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
Nederland
Postbus 75666
1070 AR Amsterdam
Nederland
T +31 (0)20 348 8700
F +31 (0)20 348 8750
www.kempen.nl
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