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Voorwaarden Lloyds Bank Zakelijke Lening (1) en PandrechtIn deze Voorwaarden en de Akte van Borgtocht gebruiken we de volgende definities:

Akte van Borgtocht De akte van borgtocht waarin de borg zich borg heeft gesteld tot zekerheid voor 
betaling van al hetgeen wij te vorderen hebben of zullen krijgen uit hoofde van de 
Leningsovereenkomst, te vermeerderen met wettelijke rente en kosten en waarin 
deze Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Voorwaarden De Voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Algemene Bankvoorwaarden De Algemene Bankvoorwaarden die zijn opgesteld door de Nederlandse Verenig-
ing van Banken.

BOVAG Voorwaarden De algemene voorwaarden zakelijke markt BOVAG autobedrijven koop/reparatie & 
onderhoud) zoals van tijd tot tijd door de BOVAG of rechtsopvolgers gepubliceerd.

FOCWA Voorwaarden De algemene voorwaarden Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het 
Carrosseriebedrijf zoals van tijd tot tijd door de FOCWA of rechtsopvolgers gepub-
liceerd.

Leningsovereenkomst De overeenkomst tussen u en ons waarin wij aan u een zakelijke lening geven voor 
de financiering van de Auto en waarin u aan ons het Pandrecht verstrekt.

Leenbedrag Het bedrag dat wij aan u uitlenen.

Leningnemer(s) (u/uw) De (rechts)persoon met wie wij de Leningsovereenkomst aangaan.

Leverancier [Tesla Motors Netherlands B.V.]

Lloyds Bank (wij/ons/onze) Lloyds Bank GmbH, een vennootschap opgericht onder Duits recht en gevestigd 
aan de Karl- Liebknecht-Straße 5, 10178 Berlijn, Duitsland en geregistreerd onder 
nummer HRB 190317  B, handelend via haar Amsterdamse bijkantoor gevestigd 
aan De Entree 254 te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 72211342 en/of haar eventuele rechtsopvolgers.

Looptijd De duur van uw Lening zoals opgenomen in uw Leningsovereenkomst.

Maandbedrag Het maandbedrag genoemd in uw Leningsovereenkomst.

Mijn Lening De persoonlijke online omgeving waar u uw Lening kunt beheren: Mijn Lening.

Auto Een personenauto zoals opgenomen in uw Leningsovereenkomst.

Overeenkomst De overeenkomst tussen u en ons die bestaat uit: (i) de Leningsovereenkomst, (ii) 
de Algemene Bankvoorwaarden, (iii) de Voorwaarden Lloyds Bank Zakelijke Lening 
en Pandrecht en (iv) de Akte van Borgtocht. Voor deze Overeenkomst moet u een 
machtiging doorlopende SEPA- incasso verstrekken.

Pandgever Leningnemer.

Pandhouder Lloyds Bank.

Pandrecht Het pandrecht eerste in rang dat u aan ons heeft verstrekt.

Slottermijn Het door u gekozen deel van de Lening waarover u in het Maandbedrag wel rente 
betaalt, maar geen aflossing. U lost dit bedrag ineens af als laatste termijn in de 
Looptijd.

Vertragingsrente Dit is de rente die u betaalt over nog niet betaalde, maar wel al verschuldigde  
Maandbedragen. De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke rente voor betalings-
achterstanden zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

Totaalbedrag borgstelling Het bedrag waarvoor de borg zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP) De totale kosten van de Lening. Deze kosten zijn per jaar uitgedrukt in procenten 
in verhouding tot het Leenbedrag. De eventuele vertragingsrente is niet meege-
nomen in het JKP.

https://mijnlening.lloydsbank.nl
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1. De Overeenkomst komt tot stand na goedkeuring van uw leningaanvraag

2.  U sluit een zakelijke lening

4.  U betaalt de maandbedragen via automatische incasso

3.  U betaalt een vaste rente over het Leenbedrag en u lost uw Leenbedrag 
volledig af

Als wij uw leningaanvraag hebben goedgekeurd en aan alle voorwaarden is voldaan, laten wij u dat weten. Wij 
maken het bedrag dat wij aan u uitlenen dan in een keer over op bankrekeningnummer [NL55CITI0266045618] 
van de leverancier onder vermelding van het referentienummer [RN123456789], (i) als wij een verzoek hebben 
ontvangen van de leverancier en (ii) nadat de formaliteiten rond de tenaamstelling en registratie zijn afgerond 
en (iii) alle overeengekomen zekerheden zijn gevestigd en (iv) u het volledige (rest)bedrag (inclusief alle 
verschuldigde BTW) heeft betaald en wij hiervan een bevestiging van de leverancier hebben ontvangen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het op tijd overboeken van het (rest)bedrag (inclusief alle verschuldigde BTW).

Wij hebben u geen advies gegeven bij het aangaan van de Overeenkomst. U vraagt deze Overeenkomst zelfstandig 
aan via de website (execution only). Als u advies wilt over deze lening en over de fiscale aspecten van deze lening, 
dan moet u dit zelf regelen.

U sluit een zakelijke lening. U verklaart dat deze lening alleen voor zakelijke doeleinden is en dat u deze lening alleen 
voor uw bedrijf afsluit en niet voor of in opdracht van een derde.

U betaalt het Maandbedrag maandelijks op de door u gekozen incassodatum vanaf de eerste maand nadat uw 
Overeenkomst is gesloten. U kunt alleen betalen vanaf de door u opgegeven zakelijke bankrekening via een door u 
afgegeven (automatische) incasso. U kunt één keer per jaar de incassodatum aanpassen via Mijn Lening.

Het Leenbedrag, de rente en de looptijd staan vast. De totale kosten van de lening bestaan uit het Leenbedrag en de 
te betalen rente. Als u niet of niet tijdig aan uw verplichtingen voldoet, betaalt u ook vertragingsrente. U kunt geen 
aanvullende bedragen opnemen en afgeloste bedragen kunt u niet opnieuw opnemen.

Elke maand betaalt u het Maandbedrag aan ons. Dit Maandbedrag bestaat uit de aflossing en rente. De hoogte van 
uw Maandbedrag en eventuele Slottermijn staan in uw Leningsovereenkomst. Met het Maandbedrag betaalt u eerst 
eventuele vertragingsrente en kosten, daarna verschuldigde rente en met het restant van het Maandbedrag lost u 
de lening af.

https://mijnlening.lloydsbank.nl
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5. U kunt altijd extra aflossen

6. U betaalt het Maandbedrag niet of niet op tijd (betalingsachterstand)

7. Aanmelding bij het BKR

U kunt op ieder moment extra of volledig aflossen. U betaalt hiervoor een vergoeding van 1% over het extra af te 
lossen bedrag. Als u extra aflost, wordt daarvan eerst de eventuele vertragingsrente en eventuele kosten en daarna 
de rente betaald. Pas daarna wordt de lening afgelost. Als u gedeeltelijk extra aflost, dan moet u de afgesproken 
maandbedragen blijven betalen totdat het volledige openstaande bedrag is voldaan. Tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen, wordt door een extra aflossing uw Looptijd zoveel als mogelijk korter. U kunt extra aflossen via 
Mijn Lening.

Zorg voor voldoende saldo op uw zakelijke bankrekening. Als wij het Maandbedrag niet kunnen afschrijven, 
dan heeft u een betalingsachterstand. Als u een betalingsachterstand heeft, laten wij u weten dat u alsnog het 
Maandbedrag binnen een bepaalde termijn moet betalen. Betaalt u vervolgens het hele openstaande bedrag 
nog niet binnen die termijn? Dan moet u vertragingsrente betalen. De vertragingsrente wordt berekend over 
het openstaande bedrag (inclusief eventuele rente). De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke rente voor 
betalingsachterstanden zoals vastgesteld door de Rijksoverheid. Bij een betalingsachterstand van twee maanden of 
langer, kunnen wij ook het totale nog te betalen bedrag van u vorderen, eventueel via een deurwaarder, of gebruik 
maken van onze rechten als Pandhouder. Ook daarna moet u ons Vertragingsrente betalen totdat u het door ons 
gevorderde bedrag volledig heeft voldaan.

Een lening  aan een B.V. wordt niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Wij moeten de lening 
aanmelden bij het BKR als het BKR dit van ons verlangt. Dit kan het geval zijn als de Leningnemer een eenmanszaak, 
maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is en er sprake is van hoofdelijke  
aansprakelijkheid  van een consument. Ook moeten wij in voorkomende gevallen een melding doen bij het BKR bij 
een betalingsachterstand. Een achterstand wordt in elk geval gemeld als de borg zoals opgenomen in de akte van 
borgtocht zijn verplichtingen niet nakomt nadat deze verplichtingen kenbaar zijn gemaakt. Deze BKR melding kan 
gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag, ook als u die in privé doet.

Het BKR verwerkt de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen 
en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van 
overkreditering van betrokkenen (kredietnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan 
het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerdergenoemde 
doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en 
statistisch bewerkte vorm.

https://mijnlening.lloydsbank.nl
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8. Beëindigen van de Overeenkomst

9.  Wanneer kunnen wij het te betalen bedrag meteen van u terugvragen 
(opeisingsgronden)?

U kunt de Overeenkomst opzeggen door een e-mail te sturen naar zakelijklenen@lloydsbank.nl of door een 
aangetekende brief te sturen naar Lloyds Bank GmbH, Postbus 93020, 1090 BA Amsterdam. De Overeenkomst  
eindigt alleen als u het volledige openstaande bedrag heeft terugbetaald, inclusief alle rente en kosten. De 
Overeenkomst en de zekerheden eindigen automatisch als het totaal te betalen bedrag (inclusief eventuele 
vertragingsrente en kosten) door ons is ontvangen. Als blijkt dat u tijdens het aanvraagproces kan worden 
aangemerkt als een Relevante Financiële Instelling (RFI), dan behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst 
te beëindigen voor uitbetaling van het Leenbedrag. U leest hier meer over in het RFI informatieblad in de bijlage. Ook 
kunt u het RFI informatieblad downloaden op onze website lloydsbank.nl of per e-mail een kopie bij ons opvragen.

In alle hieronder genoemde gevallen kunnen wij het bedrag meteen van u terugvragen:
•  Bij verkoop van de auto
•  Bij diefstal of onherstelbare schade
•  Indien de auto binnen de gegeven termijn wordt geretourneerd aan de leverancier
•   Als Leningnemer een betalingsachterstand heeft van twee maanden of langer en, nadat Leningnemer in 

gebreke is gesteld, niet voldoet aan zijn verplichtingen.
•   Als u ons, met het oog op het aangaan van de Overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen of verkeerde 

informatie heeft verstrekt van dien aard, dat wij de Overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden 
zou zijn aangegaan als wij bekend zouden zijn geweest met de juiste stand van zaken.

•   Als er beslag wordt gelegd op uw aandelen of uw activa en de beslaglegging niet binnen 10 (tien) 
werkdagen na de beslaglegging wordt opgeheven of indien er stappen worden ondernomen om een 
zekerheidsrecht op uw aandelen dan wel uw activa uit te winnen.

•  Als uw aandelen  worden verpand of op een andere manier worden bezwaard.
•   Als u uw bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt of beëindigt, of als wij ernstige twijfel over de continuïteit van 

uw bedrijf hebben.
•   Als Leningnemer haar statutaire doelstelling wijzigt en blijkt dat wij Leningnemer niet langer als cliënt 

kunnen houden in verband met de uitvoering door ons van wettelijke verplichtingen en/of instructies van 
toezichthouders en/of onze interne beleidsregels.

•   Als een vergunning, ontheffing, inschrijving, erkenning, registratie of toestemming vereist voor de 
uitoefening van uw beroep of bedrijf ontbreekt, vervalt of wordt ingetrokken of indien u in strijd met een 
dergelijke vereiste handelt of u in uw ambt- of beroepsuitoefening wordt geschorst of uit uw ambt-of 
bedrijfsuitoefening wordt ontslagen of dreigt te worden ontzet of ontslagen.

•   Als Leningnemer failliet wordt verklaard of aan Leningnemer surséance van betaling wordt verleend of een 
verzoek tot faillietverklaring of surséance van betaling is ingediend.

•  Als er een curator of vereffenaar voor Leningnemer is aangesteld.
•   Als Leningnemer is ontbonden, een besluit tot ontbinding is genomen of een verzoek tot ontbinding is ingediend.
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9.  Wanneer kunnen wij het te betalen bedrag meteen van u terugvragen 
(opeisingsgronden)?

•   Als Leningnemer betrokken is bij een fusie of splitsing zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.
•  Als er sprake is van een wijziging  in de (in)directe zeggenschap over Leningnemer.
•   Als de borg is overleden  of failliet is verklaard of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de borg 

van toepassing is verklaard of hiertoe een aanvraag is ingediend of als de borg buiten Nederland is gaan 
wonen en/of als de borg ons niet de benodigde informatie verstrekt op basis van de Akte van Borgtocht en 
er geen nieuwe door ons geaccepteerde borgstelling is binnen 30 (dertig) werkdagen.

•   Als de borg geen bestuurder meer is van Leningnemer en/of de positie van de borg ten opzichte van 
Leningnemer op andere wijze wijzigt en wij hebben verzocht om een nieuwe borgstelling en er geen nieuwe 
door ons geaccepteerde borg is binnen 30 (dertig) werkdagen.

•   Als Leningnemer ons niet de informatie verstrekt die wij vragen in verband met de uitvoering door ons van 
wettelijke verplichtingen en/of instructies van toezichthouders en/of onze interne beleidsregels.

•   Als wij niet langer bevoegd zijn om de lening aan Leningnemer te verstrekken en/of als wij hiertoe een 
aanwijzing of instructie hebben gekregen van een bevoegde toezichthouder.

•   Als blijkt dat u door een wijziging van uw bedrijfsactiviteiten door Lloyds Bank aangemerkt kan worden als 
een Relevante Financiële Instelling. U kunt ons informatieblad downloaden op onze website lloydsbank.nl of 
u kunt bij ons per e-mail een kopie opvragen. Zie verder het RFI informatieblad.

10. Verplichtingen ten aanzien van de Auto

a)   U mag de Auto niet verkopen, ruilen, bezwaren (anders dan met het Pandrecht of uit hoofde van de 
BOVAG Voorwaarden en de FOCWA Voorwaarden), verhuren of in gebruik geven aan een persoon die niet 
betrokken  is bij uw bedrijf of tot de kring van directe gezinsleden behoort, zonder dat wij hiermee schriftelijk 
hebben ingestemd;

b)  U moet de Auto zorgvuldig bewaren/stallen, gebruiken en onderhouden in overeenstemming met de 
instructies en een eventueel voorgeschreven service- en onderhoudsschema;

c)   U mag de Auto niet voor een ander doel (laten) gebruiken dan waarvoor de Auto is bestemd. U mag de Auto 
ook niet gebruiken in strijd met wet- en regelgeving;

d)  U mag de Auto niet ingrijpend veranderen zonder dat wij hier schriftelijk mee hebben ingestemd;
e)  U moet de Auto op uw kosten allrisk en op zo uitgebreid mogelijke voorwaarden verzekeren en verzekerd 

houden. Als wij erom vragen geeft u ons een kopie van de verzekeringspolis en een bewijs van betaling van 
de premie. Wij bepalen of de verzekering acceptabel is.

f)   Het is u verboden de Auto te gebruiken voor andere doeleinden dan gebruikelijk voor een zakelijke auto. 
U mag de Auto onder andere niet gebruiken voor verhuur, het geven van rijlessen, snelheids-, prestatie- 
of betrouwbaarheidsritten en het rijden op gesloten circuits. De Auto mag alleen worden gebruikt door 
personen met een geldig rijbewijs.

http://www.lloydsbank.nl
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g)   De Auto mag niet anders dan tijdelijk (maximaal zes maanden) buiten Nederland en uitsluitend binnen de 
Europese Economische Ruimte gebruikt worden. 

U bent verplicht om ons schadeloos te stellen voor nadelige gevolgen als u zich niet houdt aan de hierboven 
genoemde verplichtingen.

a)   U moet het ons meteen  laten weten als er sprake is van schade aan, diefstal, geheel of gedeeltelijk 
tenietgaan of verlies van de Auto. In geval van diefstal moet u hiervan direct aangifte doen bij de politie. In 
geval van schade of een ongeval, moet u alle voorschriften zoals gesteld door de verzekeraar strikt opvolgen.

b)   Als er schade is aan de Auto, moet u de Auto laten maken door een erkend schadeherstelbedrijf. U kunt 
ook de lening volledig aflossen. Als de Auto is gestolen of geheel teniet is gegaan, moet u de lening volledig 
aflossen.

De overeenkomst die u heeft met de Leverancier van de Auto staat los van deze Overeenkomst. Wij zijn ook niet 
verbonden aan de Leverancier. Dat betekent dat u ook aan uw verplichtingen volgens deze Overeenkomst moet 
voldoen als de Leverancier niet of niet volledig voldoet aan haar verplichtingen. U heeft geen recht op vermindering 
of kwijtschelding van de bedragen die u ons moet betalen tijdens een periode dat de Auto niet of niet behoorlijk 
functioneert of als de Auto niet meer in uw bezit is. Dit geldt ook als er sprake is van wanprestatie door de 
Leverancier. U heeft ook geen recht om de aan Lloyds Bank te betalen bedragen op te schorten of te verrekenen.

Als u zich niet houdt aan uw verplichtingen naar ons of ons goede grond geeft te vrezen dat u in die verplichtingen 
zult tekortschieten, zijn wij bevoegd te vorderen dat de Auto en aanverwante zaken zoals sleutels en 
voertuigregistratiebewijzen in onze macht of die van een derde worden gebracht, zoals bedoeld in artikel 3:237 
Burgerlijk Wetboek en, in verband daarmee, de plaats te betreden waar de Auto staat en de Auto te verwijderen, 
ervoor te zorgen dat de Auto wordt opgehaald of dat de Auto door u aan ons of bij een door ons daartoe 
aangewezen derde op een door ons te bepalen plaats wordt afgeleverd. U moet hieraan meewerken.

11. Schade / diefstal

12. Gebreken aan de Auto of wanprestatie Leverancier

13. Afgifte Auto
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Als u uw betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst niet (tijdig) nakomt, is Lloyds Bank gerechtigd het 
Pandrecht uit te winnen en alle (juridische) stappen en maatregelen te nemen die zij daartoe nodig of wenselijk 
acht. Wij mogen de Auto (laten) verkopen en wij mogen ons uit de opbrengst van de verkochte Auto laten voldoen. 
Wij bepalen welke schulden met de opbrengst worden afgelost en in welke volgorde.

Als u zich niet of niet volledig of niet tijdig aan uw verplichtingen onder de Overeenkomst houdt bent u door dit 
enkele feit in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

In beginsel vindt de verkoop van de Auto in het openbaar plaats. U bent niet gerechtigd om Lloyds Bank te 
verzoeken dat de Auto op een andere manier wordt verkocht. U doet hierbij afstand van (i) uw recht om eventuele 
door u voor de Auto gemaakte kosten (met uitzondering van kosten voor het onderhoud van de Auto) van Lloyds 
Bank terug te vorderen als bedoeld in artikel 3:233 Burgerlijk Wetboek en (ii) van uw recht tot verrekening  als 
bedoeld in artikel 6:139 Burgerlijk Wetboek.

U moet alle medewerking verlenen die wij nodig vinden voor de verkoop van de Auto en u moet alle documenten 
(waaronder het eigendomsbewijs, de verzekeringspolis en het kentekenbewijs) aan ons geven die wij nodig of 
wenselijk vinden voor de verkoop van de Auto.

Op grond van artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bent u verplicht een factuur te sturen naar Lloyds 
Bank met betrekking tot de executoriaal verkochte Auto. Als u ten aanzien hiervan in verzuim bent, zal Lloyds Bank 
of de koper van de executoriaal verkochte Auto een dergelijke factuur uitreiken, welke een creditnota is. U stemt 
hierbij (bij voorbaat) in met de uitgifte van een dergelijke creditnota.

14. Uitwinning

U geeft ons hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht om alle documenten te tekenen, te registreren 
en alle overige handelingen te verrichten die naar ons oordeel nu of in de toekomst noodzakelijk of nuttig zijn in 
verband met het vestigen, het beschermen, het in stand houden, het uitoefenen (met inbegrip van uitwinning) of het 
leveren van bewijs omtrent het bestaan van het Pandrecht. Wij kunnen namens u met onszelf handelen.

U zult ons vrijwaren voor alle schade, aanspraken van derden daaronder begrepen, voortvloeiend uit de uitoefening 
door ons van al onze bevoegdheden als Pandhouder, tenzij de schade te wijten is aan grove schuld of roekeloosheid 
van ons.

16. Volmacht

15. Vrijwaring en aansprakelijkheid
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Alle kosten, verliezen, vorderingen en uitgaven van welke aard dan ook (met inbegrip van juridische kosten), die wij 
hebben moeten maken in verband met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, de handhaving en/of de uitwinning 
van het Pandrecht en/of enige wijziging van de Overeenkomst komen voor uw rekening.

Tenzij reeds van rechtswege ontbonden, blijft het Pandrecht ten opzichte van u volledig van kracht totdat het 
Pandrecht geheel of gedeeltelijk door Lloyds Bank is opgezegd of totdat Lloyds Bank geheel of gedeeltelijk afstand 
van het Pandrecht heeft gedaan. U stemt bij voorbaat in met een eventuele afstand van het Pandrecht door Lloyds 
Bank. Op uw verzoek en op uw kosten zal Lloyds Bank aan u schriftelijk bewijs van beëindiging van het Pandrecht 
leveren. U kunt het Pandrecht niet opzeggen.

U bent verplicht om op eerste verzoek van Lloyds Bank voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van uw 
bestaande en toekomstige betalingsverplichtingen jegens Lloyds Bank. Als wij van mening  zijn dat een gestelde 
zekerheid onvoldoende is geworden en/of de mogelijkheid van Lloyds Bank zich op de Auto te verhalen is 
verminderd of teniet is gegaan, bent u verplicht om op verzoek van Lloyds Bank aanvullende zekerheid te stellen.

U bent verplicht om als wij u dat vragen de door ons gevraagde informatie te verschaffen en de medewerking te 
verlenen die wij noodzakelijk achten.

Wij zijn bevoegd om ter verkrijging van de bedoelde informatie uw administratie te (laten) controleren. Ook moet u 
ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke gebeurtenis of omstandigheid die voor ons voor het behoud van het 
Pandrecht of de uitoefening van onze rechten uit hoofde van de Overeenkomst van belang kan zijn.

Voordat wij de Overeenkomst sluiten geeft u ons de door ons verzochte informatie. U laat het ons vooraf of als dat 
niet kan direct na de wijziging weten als er iets in deze gegevens is veranderd. Wij mogen altijd meer of nadere 
gegevens bij u opvragen.

Tijdens de looptijd moet u ons relevante financiële informatie geven. Als wij u dit vragen geeft u ons ook inzage in de 
financiële positie van het bedrijf en geeft u ons de door ons opgevraagde informatie.

17. Kosten

18. Einde van het Pandrecht

19. Zekerheid

20. Informatieplicht en informatieverstrekking gedurende de looptijd
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U moet het ons direct laten weten als er een wijziging is in uw gegevens, zoals een wijziging in uw e-mailadres of 
adres. U moet het ons ook voorafgaand aan de wijziging of als dat niet kan direct na de wijziging laten weten als 
er een wijziging is in de zeggenschapsstructuur, waaronder van de directie, bevoegde vertegenwoordigers en 
uiteindelijk belanghebbende(n). U moet het ons ook laten weten als de positie van de borg ten opzichte van de 
Leningnemer gaat wijzigen.

Het is verplicht dat er een borg is voor de Lening, tenzij anders is overeengekomen in de Leningsovereenkomst. De 
borg moet een bestuurder zijn van de Leningnemer, bevoegd om de Leningnemer te vertegenwoordigen zoals ook 
blijkt uit de gegevens bij de Kamer van Koophandel en de borg moet de Akte van Borgtocht tekenen.

U bent verplicht om voor de borg (mogelijk) relevante wijzigingen of andere informatie in verband met de 
Leningsovereenkomst aan de borg te verstrekken. U dient de borg ook doorlopend te informeren over dan wel 
inzicht te geven in uw financiële positie voor zover dit relevant is of kan zijn voor de positie van de borg in verband 
met de Akte van Borgtocht.

Wij kunnen altijd nadere informatie opvragen ter verificatie van uw identiteit, in verband met de monitoring van 
onze klantrelatie en ter voorkoming van fraude en witwassen.

Als er een borg is, zijn wij bevoegd om informatie over uw financiële positie aan de borg te verstrekken, waaronder 
indien er sprake is van wanbetaling. Wij mogen ook andere informatie over u en de Leningsovereenkomst aan 
de borg verstrekken als dit door ons redelijkerwijs van belang kan worden geacht voor de borg in verband met de 
borgstelling. Wij zijn bevoegd om informatie in te winnen bij derden over u en uw (financiële) positie.

21. U moet wijzigingen in uw gegevens zo snel mogelijk doorgeven

22. Verplichting tot borgstelling en tot informeren van de borg

23.  Informatie en opvragen en delen van informatie
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Als u een klacht heeft over ons of onze dienstverlening, dan kunt u dit aan ons laten weten via het online 
klachtenformulier of via een e-mail aan zakelijklenen@lloydsbank.nl of door een brief te sturen naar Lloyds Bank, 
Postbus 93020, 1090 BA Amsterdam.

Bent u als Leningnemer niet tevreden over de afhandeling van de klacht? Dan kunt u de klacht voorleggen aan het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U kunt uw klacht ook voorleggen aan de rechter.

Gaat uw klacht over de registratie bij BKR of de bij BKR geregistreerde gegevens? Dan kunt u de klacht voorleggen 
aan de Geschillencommissie van het BKR. Informatie over de klachtenbehandeling door de Geschillencommissie 
BKR is te vinden op bkr.nl.

Klachten over de geleverde goederen of diensten die u heeft gekocht of afgenomen met het leenbedrag moet u 
richten aan de Leverancier.

Wij communiceren met u in het Nederlands en wij kunnen per brief, e-mail, telefoon en SMS of via Mijn Lening 
contact met u opnemen.

Alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in ons privacy statement: lloydsbank.nl/
privacy-statement.

Onze administratie geldt als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs.

24. Dit doet u als u een klacht heeft

25. Contact met u

26. Persoonsgegevens

27. Administratie

http://kifid.nl/procedure-klacht-kleinzakelijke-financiering
https://www.bkr.nl/
https://mijnlening.lloydsbank.nl
http://www.lloydsbank.nl
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a)   Wij mogen onze rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde 
cederen, overdragen of verpanden. Ook de derde kan de rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk 
cederen, overdragen of verpanden aan een andere derde. U geeft bij voorbaat toestemming voor deze 
cessies, overdrachten en verpandingen.

b)   Indien wij onze rechten uit hoofde van de Overeenkomst cederen of overdragen, zal het Pandrecht naar 
evenredigheid de gecedeerde of overgedragen rechten uit hoofde van de Overeenkomst als nevenrecht 
naar de betreffende overnemende partij, cessionaris of pandhouder volgen, tenzij in de Overeenkomst  
anders is bepaald. Wij stellen voor de cessie, de overdracht en de verpanding uw persoonsgegevens ter 
beschikking aan de derde.

c)   Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lloyds Bank is het u niet toegestaan de Overeenkomst 
of (één van) uw rechten, belangen of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen of te 
verpanden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

d)  Als Pandhouder mogen wij de Auto her-verpanden.

U doet hierbij afstand van uw recht om de Overeenkomst te ontbinden of te vernietigen. U doet hierbij ook afstand 
van uw recht om te verrekenen.

Als een bepaling  in de Overeenkomst niet (meer) geldig is, mag Lloyds Bank deze vervangen door een andere 
bepaling die wel geldig  is. De ongeldigheid van een bepaling heeft geen gevolgen voor de gelding van de overige 
bepalingen in de Overeenkomst.

Als wij niet meteen een recht uit hoofde van de Overeenkomst uitoefenen, met inbegrip van het recht om van u 
te eisen dat u uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst nakomt, of dit onrechtmatig doet, worden wij 
niet geacht daarmee afstand te hebben gedaan van dit recht. Indien wij in een specifiek geval afstand doen van 
enig recht dat wij ten aanzien van u kunnen hebben op grond van het feit dat u niet, niet volledig of niet behoorlijk 
aan enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, worden wij niet geacht daarmee afstand te 
hebben gedaan van enig ander recht dat wij in dat specifieke geval hebben, noch hebben wij afstand gedaan van 
enige mogelijkheid om dat recht in andere gevallen in te roepen.

28. Overdracht en verpanding

31. Ontbinding of vernietiging of verrekening

29. Ongeldige bepaling

30. Rechtsverwerking
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Lloyds Bank handelt in overeenstemming met de gedragscode kleinzakelijke financiering. U kunt de gedragscode 
downloaden op deze website of u kunt bij ons per e-mail een kopie opvragen.

Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter te 
Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de 
Overeenkomst en deze Voorwaarden.

Wij kunnen op elk moment deze Voorwaarden aanpassen en aanvullen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn bij nieuwe 
(technische) ontwikkelingen of door nieuwe wet- en regelgeving. Wij laten u ten minste 60 kalenderdagen voor de 
wijziging van de Voorwaarden schriftelijk of elektronisch weten wat de wijzigingen zullen zijn.

Als u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u ons dat laten weten. Als wij niet vóór de beoogde ingangsdatum 
schriftelijk bezwaar van u hebben ontvangen, wordt u geacht de gewijzigde Voorwaarden te hebben aanvaard en 
worden de gewijzigde Voorwaarden automatisch van toepassing. Een wijziging zal niet tot gevolg hebben dat de 
prestaties van Lloyds Bank wezenlijk veranderen.

Lloyds Bank is een vennootschap naar Duits recht en is geregistreerd in het handelsregister 
arrondissementsrechtbank Charlottenburg, Berlijn (nr. HRB 190317 B). De Nederlandse vestiging van Lloyds Bank 
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 72211342).

Lloyds Bank staat onder toezicht van:
•   De Duitse toezichthouder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer  

Str. 108, 53117 Bonn, Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt (ID149033).
•  De Nederlandsche Bank (DNB) Westeinde 1 (1017 ZN) Amsterdam;
•  Autoriteit Financiële Markten (AFM) Vijzelgracht 50 (1017 HS) Amsterdam (nr. 12046352). 

Lloyds Bank maakt onderdeel uit van Lloyds Banking Group plc. geregistreerd onder nummer SC095000 en 
gevestigd aan The Mound, Edinburgh, Schotland EH1 1YZ. Lloyds Bank valt daardoor ook onder de wet- en 
regelgeving van Groot-Britannië.

32. Gedragscode

34. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

35.  Het aanpassen van de Voorwaarden

33. Toezicht

http://nvb.nl/media/2280/003543_gedragscode-kleinzakelijke-financiering.pdf
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In geval van een conflict tussen een bepaling in de Leningsovereenkomst, een bepaling in de Voorwaarden 
Lloyds Bank Zakelijke Lening en Pandrecht en een bepaling in de Algemene Bankvoorwaarden, is de volgorde van 
geldigheid van bepalingen als volgt:
1. Leningsovereenkomst (of: Overeenkomst zakelijke lening, zoals bovenaan het document staat);
2. Voorwaarden Lloyds Bank Zakelijke Lening en Pandrecht
3. Algemene Bankvoorwaarden

36. Tegenstrijdige bepalingen
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Wat is een Relevante Financiële Instelling
In dit informatieblad vindt u informatie over wat de Ring Fencing wetgeving is, wat een Relevante Financiële 
Instelling is en wat de consequentie is als u aangemerkt bent door Lloyds Bank als een Relevante Financiële 
Instelling. Dit informatieblad maakt onderdeel uit van de voorwaarden Lloyds Bank Zakelijke Lening.

Ring Fencing wetgeving
De Ring Fencing wetweging moet voorkomen dat consumenten geraakt worden door gebeurtenissen op de 
financiële markten. De Ring Fencing wetgeving is van toepassing op Lloyds Bank GmbH omdat Lloyds Bank GmbH 
onderdeel is van Lloyds Banking Group. Lloyds Banking Group is gehouden aan de Ring Fencing wetgeving.
Binnen de Ring Fenced bank is het niet toegestaan om risicodragende producten zoals bijvoorbeeld leningen aan te 
bieden aan Relevante Financiële Instellingen. Dat betekent in de praktijk dat Lloyds Bank bij het aangaan en tijdens 
de looptijd van een zakelijke leenovereenkomst moet nagaan of haar klanten niet aangemerkt kunnen worden als 
een Relevante Financiële Instelling.

Wat is een Relevante Financiële Instelling?
Er is alleen sprake van een Relevante Financiële Instelling in geval van een zakelijke entiteit.
Relevante Financiële Instellingen zijn doorgaans kredietinstellingen of beleggingsondernemingen. Of een 
moedermaatschappij dan wel dochteronderneming van een dergelijke entiteit die onder geconsolideerd toezicht 
staat met haar moedermaatschappij, die onder toezicht staat van een relevante toezichthouder en is gevestigd in 
een van de huidige of voormalige lidstaten van de Europese Unie. Hieronder staat een verkorte lijst met activiteiten 
die Lloyds Bank aanmerkt als een Relevante Financiële Instelling:

RFI Classificatie Beschrijving

Beleggingsondernemingen •   Een entiteit die als belangrijkste bedrijfsactiviteit zich richt op (i) het verlenen 
van een of meer MiFID-beleggingsdiensten aan derden; en / of (ii) het 
uitvoeren van een of meer MiFID-investeringsactiviteiten. 

Instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe’s) 

•   Onderneming met als enig doel het collectief beleggen in overdraagbare 
effecten of in andere liquide financiële activa van publiek opgehaald kapitaal.

Beheermaatschappijen •   Een bedrijf dat zich bedrijfsmatig bezighoudt met collectief portefeuillebeheer, 
d.w.z. het beheer van icbe’s in de vorm van gemeenschappelijke fondsen of van 
beleggingsmaatschappijen 

Alternatieve 
beleggingsfondsen (Abi’s) 

•   Instelling voor collectieve belegging die (i) kapitaal aantrekt bij verschillende 
investeerders; (ii) het kapitaal tracht te beleggen in overeenstemming met een 
bepaald beleggingsbeleid ten behoeve van die beleggers; en (iii) geen fonds is 
waarvoor vergunning vereist is onder het icbe-regime. 

Beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen (AIFM) 

•   Biedt zowel portefeuillebeheer als risicobeheerdiensten aan een of meer abi’s 
als haar reguliere bedrijfsactiviteiten. 

Financiële Holding •   Een houdstermaatschappij die als dochterondernemingen uitsluitend 
of hoofdzakelijk banken, beleggingsondernemingen in de zin van de 
verordening kapitaalvereisten of financiële instellingen heeft, van 
welke dochterondernemingen er ten minste één een bank of één 
beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten is, en 
die geen gemengde financiële holding is. 

Gemengde Financiële 
Holding

•   Een onderneming die geen kredietinstelling, verzekeringsonderneming of 
beleggingsonderneming is, die ten minste één dochteronderneming heeft 
die (a) een kredietinstelling, (b) een verzekeringsonderneming, of (c) een 
beleggingsonderneming is en die, samen met haar dochterondernemingen, 
een financieel conglomeraat vormt.
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Lloyds Bank behoudt zich het recht voor activiteiten toe te voegen, te verwijderen of de beschrijving te veranderen.
Lloyds Bank zal regelmatig controleren of haar klanten niet voldoen aan de definitie van een Relevante Financiële 
Instelling. Kijk voor de volledige lijst op onze website.

Wat is de consequentie indien er sprake is van een Relevante Financiële Instelling?
Er zijn twee momenten waarop wordt gecontroleerd of er sprake kan zijn van een Relevante Financiële Instelling:
•   Tijdens het aanvraagproces blijkt dat de klant voldoet aan de door Lloyds Bank vastgestelde definitie van 

een Relevante Instelling. Op dat moment zal de aanvraag worden stopgezet en zal de lening geweigerd 
worden. 

•   Het is ook mogelijk dat er tijdens de looptijd van de lening voldaan wordt aan de definitie van een Relevante 
Financiële Instelling. Dit kan zich voordoen door het veranderen van bedrijfsactiviteit van de klant. Of dat 
er bij het aanvraagproces relevante informatie niet beschikbaar gesteld was. Indien er sprake is van een 
Relevante Financiële Instelling zal de lening opeisbaar worden en de overeenkomst ontbonden worden. 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Lloyds Bank of onze website lloydsbank.nl raadplegen.

http://www.lloydsbank.nl
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lloydsbank.nl 


