
Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Definities 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden  

Dashboard: het online platform voor de dienstverlening 
van DebitRoom, hetwelk onder andere het 
digitale persoonlijk dossier van 
Schuldenaar bevat én waar Schuldenaar 
een aanvraag tot één of meerdere 
Leningen kan indienen; 

Debiteur: een natuurlijk persoon, rechtspersoon of 
personenvennootschap op wie Schuldenaar 
een Vordering heeft of zal hebben; 

DebitRoom: Stichting DebitRoom, gevestigd te 
Nieuwkuijk, met KvK nummer 71977152; 

Financieringsdocumenten: de Raamovereenkomst en elk ander 
schriftelijk stuk waarin met betrekking tot 
de Leningsfaciliteit afspraken tussen 
DebitRoom en Schuldenaar worden 
vastgelegd of door Schuldenaar 
verklaringen worden afgelegd, alsmede 
ieder daarmee samenhangende 
overeenkomst c.q. afspraak, telkens met 
inbegrip van deze Algemene Voorwaarden; 

Lening: een lening die verstrekt wordt door 
DebitRoom aan Schuldenaar onder de 
Leningsfaciliteit of het openstaande bedrag 
van de hoofdsom van de betreffende 
lening; 

Leningsfaciliteit: 

 

het maximale bedrag dat Schuldenaar bij 
DebitRoom kan lenen (maximum van alle 
Leningen gezamenlijk); 

Raamovereenkomst: 

 

de tussen Schuldenaar en DebitRoom 
gesloten overeenkomst ter verstrekking 
van een Leningsfaciliteit waarop deze 



Algemene Voorwaarden van toepassing 
zijn; 

Schuldenaar: iedere partij aan wie op grond van een 
Raamovereenkomst een Leningsfaciliteit 
ter beschikking wordt gesteld; 

Twikey: de besloten vennootschap Twikey B.V., 
gevestigd te Noordwijkerhout, met KvK 
nummer 65772989; 

Vergoeding: de vergoeding die Schuldenaar 
verschuldigd is aan DebitRoom voor de 
verstrekking van Leningen en overige 
diensten op grond van de 
Raamovereenkomst; 

Voorraden: alle huidige en toekomstige voorraden van 
Schuldenaar, waarbij onder voorraden in 
ieder geval zijn begrepen grondstoffen, 
halffabricaten en gereed product, al of niet 
na verwerking, bewerking, natrekking, 
vermenging, zaaksvorming of afscheiding 
van bestanddelen, één en ander in de 
ruimste zin en mede omvattend een zaak 
die bestemd is als inventaris of anderszins 
als bedrijfsmiddel ter beschikking te stellen 
aan een derde uit welke hoofde dan ook; 

Vorderingen: alle huidige en toekomstige vorderingen (of 
gedeelten daarvan) die Schuldenaar nu of 
te eniger tijd op een Debiteur heeft of zal 
hebben, daaronder zowel begrepen 
vorderingen tot betaling van een geldsom 
als vorderingen tot voldoening van een 
andere prestatie, al dan niet opeisbaar, 
onder voorwaarden of tijdsbepaling, alles in 
de ruimste zin. 

1.2 In deze Algemene Voorwaarden zullen woorden die het enkelvoud aangeven tevens het 
meervoud omvatten en vice versa.  

Artikel 2 Raamovereenkomst; Leningsfaciliteit 

2.1 Een Raamovereenkomst komt tot stand eerst nadat DebitRoom en Schuldenaar deze 
overeenkomst voor akkoord hebben ondertekend.  



2.2 Schuldenaar zal over de Leningsfaciliteit kunnen beschikken zodra naar genoegen van 
DebitRoom alle in de Financieringsdocumenten vermelde zekerheden, verklaringen, 
documenten en inlichtingen aan DebitRoom zijn verstrekt en ook aan de overige in de 
Financieringsdocumenten gestelde voorwaarden is voldaan.  

2.3 De hoogte van de Leningsfaciliteit wordt eenzijdig door DebitRoom vastgesteld en vermeld 
in het Dashboard.  

2.4 DebitRoom is te allen tijde vrij om de hoogte van de Leningsfaciliteit naar eigen inzicht 
eenzijdig te verlagen. Zij maakt dit kenbaar aan Schuldenaar door de gewijzigde 
Leningsfaciliteit te vermelden in het Dashboard.   

2.5 Bij de aanvraag van de Leningsfaciliteit en de daaronder te verstrekken Leningen aan 
Schuldenaar, heeft Schuldenaar zich er voldoende van vergewist dat hij niet in strijd handelt 
met enige wet- of regelgeving. Meer in het bijzonder heeft Schuldenaar zich er voldoende 
van vergewist niet in strijd te handelen met het verbod uit artikel 3:5 Wet op het financieel 
toezicht. DebitRoom is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit enige 
overtreding van wet- of regelgeving door Schuldenaar. 

Artikel 3 Leningen 

3.1 Tijdens de duur van de Raamovereenkomst mag Schuldenaar onder de Leningsfaciliteit één 
of meerdere aanvragen tot Leningen indienen bij DebitRoom. Schuldenaar dient zijn 
aanvraag in via het Dashboard.  

3.2 DebitRoom neemt een aanvraag tot een Lening alleen dan in behandeling indien 
Schuldenaar facturen ter zake Vorderingen en/of Voorraden uploadt in het Dashboard én de 
facturen voldoen aan de navolgende voorwaarden: 

Zowel voor Vorderingen als Voorraden:  

 de factuur is niet ouder dan 30 dagen; 

Vorderingen: 

 de factuur is nog niet voldaan door Debiteur; 
 de factuur is onbetwist door Debiteur en een betwisting is ook niet te verwachten; 
 Debiteur heeft geen beroep gedaan op verrekening of opschorting en het is ook niet 

te verwachten dat Debiteur een dergelijk beroep zal doen; 
 de Vordering behoort geheel en onvoorwaardelijk in eigendom toe aan Schuldenaar; 
 de Vordering is niet belast met een beperkt recht; 
 Debiteur is voldoende kredietwaardig; 
 Nederlands recht is van toepassing op de rechtsbetrekking tussen Schuldenaar en 

Debiteur; 

Voorraden: 



 de Voorraden bevinden zich feitelijk in Nederland; 
 de Voorraden behoren geheel en onvoorwaardelijk in eigendom toe aan 

Schuldenaar; 
 de Voorraden zijn niet belast met een beperkt recht.  

3.3 Schuldenaar ontleent geen rechten aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot een 
Lening door DebitRoom. DebitRoom beoordeelt de aanvraag van Schuldenaar zo spoedig 
mogelijk en is te allen tijde vrij om een aanvraag van Schuldenaar tot het verstrekken van 
een Lening naar eigen inzicht te weigeren.   

3.4 Indien de aanvraag tot een Lening wordt gehonoreerd door DebitRoom, stelt DebitRoom 
direct de looptijd van de Lening vast. Deze looptijd is zichtbaar in het Dashboard en betreft 
een fatale termijn. 

3.5 Het totaal aan Leningen beloopt maximaal de omvang van de Leningsfaciliteit.  

Artikel 4 Dashboard 

4.1 Schuldenaar heeft toegang tot het Dashboard gedurende de Raamovereenkomst. 

4.2 Alle (schriftelijke) mededelingen van DebitRoom aan Schuldenaar vinden plaatsen in het 
Dashboard en zijn aldaar zichtbaar voor Schuldenaar.  

4.3 Gebruik van het Dashboard door Schuldenaar vindt plaats op eigen risico van Schuldenaar. 
Schuldenaar is zelf verantwoordelijk voor een juist en vertrouwelijk gebruik van het 
Dashboard. DebitRoom is niet aansprakelijk voor schade welke Schuldenaar lijdt door het 
(onbevoegd) gebruik van het Dashboard.  

4.4 Alle (intellectueel eigendoms-) rechten met betrekking tot het Dashboard behoren toe aan 
DebitRoom.  

Artikel 5 Twikey  

5.1 Indien Schuldenaar kiest voor een online automatische incasso of om een overeenkomst 
digitaal te ondertekenen, dan wordt hij doorverwezen naar Twikey voor ondertekening van 
de machtiging c.q. de overeenkomst. Door gebruik te maken van de diensten van Twikey 
gaat Schuldenaar akkoord met de algemene voorwaarden van Twikey, welke via deze 
https://www.twikey.com/nl/tc.html zijn te raadplegen. 

Artikel 6 Vergoeding 

6.1 Voor de verstrekking van een Lening is Schuldenaar een Vergoeding verschuldigd aan 
DebitRoom. De hoogte van de Vergoeding wordt telkens bij aanvraag van een Lening door 
DebitRoom vastgesteld en wordt vermeld in het Dashboard.  

6.2 DebitRoom brengt de Vergoeding bij uitkering van een Lening in mindering op het uit te 
keren bedrag.   



6.3 Indien meerdere Leningen worden verstrekt aan Schuldenaar, kan Schuldenaar geen 
rechten ontlenen aan de hoogte van de Vergoeding welke bij eerdere Leningen is 
gehanteerd. DebitRoom is vrij om bij iedere Lening een nieuwe Vergoeding vast te stellen.  

6.4 DebitRoom is te allen tijde bevoegd de berekeningsmethode van de Vergoeding te wijzigen. 
Deze wijziging heeft geen gevolgen van de reeds in rekening gebrachte en door Schuldenaar 
voldane Vergoedingen.  

Artikel 7 Aflossing en incasso 

7.1 Schuldenaar is gehouden een Lening direct en ineens af te lossen uiterlijk op de laatste dag 
van de looptijd van de Lening zoals weergegeven in het Dashboard.  

7.2 Schuldenaar is verplicht om een incassomachtiging ten gunste van DebitRoom af te geven, 
zodat DebitRoom door middel van automatische incasso de Lening kan innen.  

7.3 Schuldenaar draagt er zorg voor dat hij op de laatste dag van de looptijd van de Lening over 
voldoende saldo beschikt op de bankrekening waartoe de incassomachtiging strekt, zodat 
DebitRoom het totaal verschuldigde onder de Lening kan innen.  

7.4 Indien de eerste incassopoging van DebitRoom niet slaagt, is Schuldenaar direct in verzuim 
zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat Schuldenaar in verzuim 
is, is Schuldenaar aan DebitRoom verschuldigd: 

 een contractuele rente per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor één 
hele maand wordt gerekend (de hoogte van de rente wordt telkens bij aanvraag van 
een Lening door DebitRoom vastgesteld en wordt vermeld in het Dashboard);  

 alle in redelijkheid door DebitRoom gemaakte buitengerechtelijke kosten die zijn 
gemaakt in het kader van de niet, niet gehele of niet tijdige betaling door 
Schuldenaar, ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag van de Lening met 
een minimum van €500,=; 

 vergoeding van (storno)kosten ten gevolge van het niet slagen van een incasso, 
welke kosten zijn vastgesteld op € 25=.  

7.5 Indien betaling buiten rechte uitblijft en DebitRoom overgaat tot het starten van een 
gerechtelijke procedure ter incasso van de Lening, is Schuldenaar de proceskosten aan de 
zijde van DebitRoom verband houdende met het voeren van de gerechtelijke procedure 
verschuldigd. Onder deze kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend te noemen, 
advocaatkosten en deurwaarderskosten.   

7.6 Schuldenaar is te allen tijde bevoegd over te gaan tot gehele of gedeeltelijke vervroegde 
aflossing van de aan hem verstrekte Lening. Vervroegde aflossing is toegestaan zonder dat 
Schuldenaar daarvoor enige boete verschuldigd wordt.  



7.7 Betalingen door Schuldenaar worden eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten, 
daarna op verschuldigde rente/Vergoedingen en vervolgens op verschuldigde 
hoofdsommen.  

Artikel 8 Informatieverstrekking 

8.1 Schuldenaar zal DebitRoom of een door DebitRoom aangewezen derde op haar eerste 
verzoek inzage geven in zijn boeken en bescheiden (zoals (jaar)cijfers, belastingaangiften en 
bankafschriften) en daaruit de gegevens laten putten die DebitRoom nodig acht voor de 
uitoefening van haar rechten uit welke hoofde dan ook jegens Schuldenaar.   

8.2 Schuldenaar is verplicht om alle omstandigheden die voor (de rechten van) DebitRoom in 
het kader van de Financieringsdocumenten van belang kunnen zijn terstond nadat deze zich 
hebben voorgedaan schriftelijk aan DebitRoom te laten weten. Onder dergelijke 
omstandigheden vallen in ieder geval doch niet uitsluitend omstandigheden als genoemd in 
artikel 12.2 van deze Algemene Voorwaarden. 

8.3 Middels ondertekening van de Raamovereenkomst geeft Schuldenaar toestemming  tot 
inzage in zijn bankgegevens alsmede incassering van Leningen door DebitRoom conform de 
PSD2.  

8.4 DebitRoom is bevoegd voor de beoordeling van de financiële positie van Schuldenaar 
informatie in te winnen bij derden, waaronder begrepen bureaus die de kredietwaardigheid 
beoordelen. 

Artikel 9 Hoofdelijke verbondenheid 

9.1 Zijn er meerdere Schuldenaren partij bij de Raamovereenkomst, dan is iedere Schuldenaar 
afzonderlijk hoofdelijk verbonden voor alle verplichtingen die de Schuldenaren hebben aan 
DebitRoom.  

Artikel 10 Volmacht 

10.1 Schuldenaar verleent aan DebitRoom een (onherroepelijke) volmacht voor het verrichten 
van alle rechtshandelingen strekkende tot nakoming van elke verplichting die uit de 
Financieringsdocumenten voortvloeit, waaronder begrepen het stellen van (aanvullende) 
zekerheid voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van DebitRoom op Schuldenaar.   

10.2 DebitRoom is bevoegd zo vaak als zij zulks wenselijk acht van de verleende volmacht 
gebruik te maken, waarbij DebitRoom nimmer is verplicht om gebruik te maken van de 
volmacht.  

Artikel 11 Zekerheden; Pandrecht;  

11.1 Schuldenaar zal op eerste verzoek van DebitRoom ten gunste van DebitRoom (aanvullende) 
zekerheid stellen voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van DebitRoom op 
Schuldenaar, uit welke hoofde dan ook. Deze (aanvullende) zekerheid dient steeds zodanig 



te zijn, en daartoe zo nodig door de betreffende Schuldenaar ten gunste van DebitRoom te 
worden vervangen en/of aangevuld, dat DebitRoom gelet op het risicoprofiel van 
Schuldenaar, de dekkingswaarde van de zekerheden en eventuele andere door DebitRoom 
relevante factoren, doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben.  

11.2 Voor zover niet reeds vastgelegd in de Raamovereenkomst, zullen zekerheden nader 
worden vastgelegd in de daarvoor door DebitRoom op te stellen aanvullende documenten. 
Tenzij anders is of wordt overeengekomen, dienen de zekerheden ten gunste van 
DebitRoom eerste in rang te zijn. 

11.3 Indien door een derde zekerheden worden verstrekt, is DebitRoom bevoegd die derde te 
informeren over de Financieringsdocumenten, de Leningsfaciliteit, de Leningen, de 
financiële positie van Schuldenaar en alle andere feiten in verband met een 
Financieringsdocument die voor die derde van belang kunnen zijn. 

11.4 Indien de zekerheid bestaat uit het verstrekken van een pandrecht door Schuldenaar aan 
DebitRoom geldt het navolgende. 

11.5 Schuldenaar verplicht zich ertoe om op eerste verzoek van DebitRoom pandrechten te 
vestigen ten gunste van DebitRoom op Vorderingen, Voorraden en/of overige 
vermogensbestanddelen van Schuldenaar tot zekerheid voor alle bestaande en toekomstige 
verplichtingen van Schuldenaar jegens DebitRoom uit welke hoofde dan ook. Schuldenaar 
zal ter zake van de vestiging van de pandrechten de aanwijzingen van DebitRoom opvolgen. 
In het bijzonder is Schuldenaar gehouden om de noodzakelijke medewerking te verlenen 
aan periodieke verpanding van (toekomstige) Vorderingen, Voorraden en overige 
vermogensbestanddelen van Schuldenaar.  

11.6 Schuldenaar zal op eerste verzoek van DebitRoom de facturen met betrekking tot de 
Vorderingen verschaffen en alle informatie en documentatie die de facturen en de bedragen 
daarvan onderbouwen. Tevens verschaft Schuldenaar aan DebitRoom op eerste verzoek 
informatie met betrekking tot de Vorderingen, waaronder de NAW gegevens en/of Kamer 
van Koophandel gegevens van iedere Debiteur. DebitRoom is te allen tijde bevoegd nadere 
instructies te geven voor de aanlevering van informatie met betrekking tot de Vorderingen, 
welke instructies Schuldenaar verplicht is op te volgen.  

11.7 Indien Schuldenaar aan DebitRoom één of meerdere pandrechten heeft verstrekt op 
Vorderingen, dan is DebitRoom gerechtigd om aan Debiteur te laten weten dat de 
Vordering(en) op hem zijn verpand aan DebitRoom, in welk geval Schuldenaar de 
Vorderingen niet meer mag innen of opeisen.  

Artikel 12 Beëindiging 

12.1 DebitRoom en Schuldenaar kunnen de Raamovereenkomst tussentijds opzeggen. 
Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen de laatste dag van de maand, met 
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. Gedurende de 
opzegtermijn, vervalt het recht van Schuldenaar om een nieuwe Lening aan te vragen. 



12.2 DebitRoom heeft het recht om de Raamovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder dat 
een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, te beëindigen: 

a. indien Schuldenaar enige verplichting jegens DebitRoom uit welke hoofde dan ook 
niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of indien naar het oordeel van DebitRoom 
een aanzienlijke kans bestaat dat Schuldenaar enige verplichting jegens DebitRoom 
niet, niet tijdig of niet behoorlijk zal kunnen nakomen; 

b. indien Schuldenaar besluit tot c.q. er sprake 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 substantieels deel van 
zijn goederen; 

c. indien Schuldenaar besluit tot verplaatsing van zijn onderneming, praktijk of bedrijf 
naar een ander land; 

d. indien Schuldenaar een vennootschap is die ophoudt te handelen in overeenstemming 
met haar statutaire doel of haar rechtspersoonlijkheid verliest; 

e. bij ontbinding of liquidatie, dan wel bij besluit of kennelijk voornemen tot ontbinding 
of liquidatie; 

f. indien Schuldenaar ophoudt zijn schulden te betalen of de betaling van zijn schulden 
opschort, surseance van betaling aanvraagt, surseance van betaling wordt verleend, 
een verzoek tot failliet verklaring doet, in staat van faillissement wordt verklaard ,een 
akkoord buiten faillissement aanbiedt, een schuldsaneringsregeling aanvraagt, of 
indien een derde een verzoek tot faillietverklaring van enige schuldenaar doet; 

g. indien activa van Schuldenaar onder bewind worden gesteld; 

h. indien op het geheel of op een gedeelte van de goederen van Schuldenaar beslag 
wordt gelegd; 

i. indien de vennootschappelijke structuur of rechtsvorm van Schuldenaar naar het 
oordeel van DebitRoom ingrijpend wordt gewijzigd door fusie, splitsing, liquidatie, 
omzetting, overname dan wel anderszins of indien zich een, naar het oordeel van 
DebitRoom, ingrijpende wijzigingen voordoen in de zeggenschap over en/of het 
bestuur van Schuldenaar of over de activiteiten van de onderneming of praktijk van 
Schuldenaar, of indien er sprake is van het voornemen tot dergelijke wijzigingen, dan 
wel indien is besloten tot een, naar het oordeel van DebitRoom, ingrijpende wijziging 
in de statuten of reglementen van Schuldenaar; 

j. indien een der onder b. tot en met i. genoemde omstandigheden zich voordoet ten 
aanzien van een borg, garant, hoofdelijk medeschuldenaar of een derde die ter zake 
van Leningen in enige vorm zekerheid aan DebitRoom heeft gegeven of indien een 
borg, garant, hoofdelijk medeschuldenaar of een derde die ter zake van Leningen 
zekerheid aan DebitRoom heeft gegeven, in gebreke blijft met de nakoming van enige 
verplichting jegens DebitRoom; 



k. bij (dreiging van) verlies, vernietiging, beschadiging, tenietgaan of vervallen door 
welke oorzaak ook van het gehele of geen gedeelte van de aan DebitRoom tot 
zekerheid voor Leningen strekkende goederen; 

l. indien door welke oorzaak dan ook de aan DebitRoom verstrekte zekerheid non-
existent blijken te zijn of de vestigingshandelingen ten aanzien van de zekerheden 
nietig of vernietigbaar blijken te zijn; 

m. indien naar het oordeel van DebitRoom gegronde vrees bestaat voor 
onverhaalbaarheid van hetgeen Schuldenaar uit hoofde van de Raamovereenkomst is 
verschuldigd; 

n. indien Schuldenaar aan DebitRoom onjuiste gegevens heeft verstrekt of haar 
gegevens heeft onthouden welke voor DebitRoom naar haar oordeel van wezenlijk 
belang zijn; 

o. 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 de Raamovereenkomst.  

12.3 Schuldenaar is verplicht om DebitRoom terstond schriftelijk op de hoogte te brengen indien 
één of meer van de omstandigheden hiervoor genoemd in artikel 12.2 zich voordoen.  

12.4 In geval van beëindiging van de Raamovereenkomst als hiervoor bedoeld in artikel 12.2 zal al 
hetgeen Schuldenaar uit hoofde van de Raamovereenkomst is verschuldigd terstond 
opeisbaar zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. DebitRoom heeft 
alsdan het recht om al hetgeen Schuldenaar uit hoofde van de Raamovereenkomst is 
verschuldigd terstond geheel of gedeeltelijk op te eisen. Bij beëindiging van de 
Raamovereenkomst vervalt automatisch het recht van Schuldenaar om nieuwe Leningen 
aan te vragen. 

12.5 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12.1 t/m 12.4 hiervoor, eindigt de 
Raamovereenkomst niet eerder dan nadat Schuldenaar al hetgeen hij uit hoofde van de 
Raamovereenkomst is verschuldigd aan DebitRoom.  

12.6 DebitRoom is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van Schuldenaar welke door 
beëindiging van de Raamovereenkomst is ontstaan.  

Artikel 13 Overdracht en verpanding 

13.1 DebitRoom is bevoegd al haar rechten uit één of meer Financieringsdocumenten te 
verpanden en al haar rechten en verplichtingen uit één of meer Financieringsdocumenten 
geheel of gedeeltelijk door cessie, contractsoverneming, schuldoverneming, een combinatie 
daarvan of op een andere wijze op een derde te doen overgaan.  

13.2 Schuldenaar stemt bij voorbaat in met een overdracht of cessie als hiervoor genoemd in 
artikel 13.1 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. Schuldenaar geeft 
bij voorbaat toestemming aan DebitRoom om zijn persoonsgegevens in het kader van een 
overdracht of cessie te delen met derden.  .  

Artikel 14 Aansprakelijkheid 

14.1 DebitRoom is slechts aansprakelijk indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet 
of grove schuld zijdens DebitRoom of haar leidinggevende ondergeschikten. 

14.2 DebitRoom is te allen tijde slechts gehouden tot vergoeding van directe schade van 
Schuldenaar, zulks tot maximaal het bedrag dat onder de (aansprakelijkheid)verzekering 
van DebitRoom zal worden uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de 
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade en de redelijke 
kosten gemaakt ter voorkoming en/of beperking van schade. DebitRoom is nimmer 
aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend te 
verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie.  

14.3 Indien er geen uitkering plaatsvindt door de (aansprakelijkheids)verzekering van 
DebitRoom, dan is de door DebitRoom aan Schuldenaar te vergoeden schade beperkt tot 
maximaal de omvang van de Vergoedingen die DebitRoom heeft ontvangen van 
Schuldenaar in de laatste 6 maanden vóór het schadeveroorzakende event.  

14.4 DebitRoom is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat DebitRoom is 
uitgegaan van informatie welke is verstrekt door Schuldenaar en welke informatie onjuist 
en/of onvolledig is.  

Artikel 15 Overmacht 

15.1 DebitRoom is niet aansprakelijk jegens Schuldenaar indien een tekortkoming in de 
nakoming van een verplichting jegens Schuldenaar het gevolg is van overmacht. 

15.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende 
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DebitRoom geen invloed kan uitoefenen, doch 
waardoor DebitRoom niet in staat is haar verplichtingen jegens Schuldenaar na te komen. 
Werkstakingen in het bedrijf van DebitRoom of van derden daaronder begrepen. 
DebitRoom heeft ook het recht om zich op overmacht te beroep indien de omstandigheid 
die (verdere) nakoming van de Raamovereenkomst verhindert, intreedt nadat DebitRoom 
haar verplichting had moeten nakomen.  

15.3 Gedurende de periode van overmacht kan DebitRoom haar verplichtingen uit hoofde van de 
Financieringsdocumenten opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig 
dagen, dan is zowel DebitRoom als Schuldenaar bevoegd om de Financieringsdocumenten 
te beëindigen. DebitRoom en Schuldenaar zijn nimmer verplicht tot vergoeding van schade 
welke het gevolg is van de beëindiging van de Financieringsdocumenten ten gevolge van 
overmacht.  



Artikel 16 Geen rechtsverwerking 

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

Artikel 17 Geen ontbinding, vernietiging, opschorting of verrekening 

17.1 Schuldenaar doet afstand van zijn recht om ontbinding of vernietiging van de 
Financieringsdocumenten te verlangen. 

17.2 Schuldenaar is in geen geval bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Financieringsdocumenten op te schorten of te verrekenen, ook niet onder betwisting van 
het verschuldigde. 

Artikel 18 Verwerking gegevens 

18.1 DebitRoom zal de persoonsgegevens van (potentiële) Schuldenaar, diens 
vertegenwoordigers en andere betrokkenen behandelen overeenkomstig toepasselijke wet- 
en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer. 
DebitRoom hanteert een privacy statement, welke is te raadplegen via 
https://debitroom.com/wp-
content/uploads/2019/09/DebitRoom_Persoonsgegevens_privacy.pdf  

18.2 Door het aangaan van de Raamovereenkomst geeft Schuldenaar toestemming aan 
DebitRoom om de bedrijfsgegevens van Schuldenaar (zoals naam, logo en beeldmateriaal) 
te gebruiken (onder welk gebruik in ieder geval doch niet uitsluitend wordt verstaan 
onderzoek, analyse en verwerking) en te verstrekken aan derden.   

18.3 DebitRoom heeft passende technische maatregelen genomen om de bedrijfsgegevens van 
Schuldenaar te  beschermen. DebitRoom bewaart bedrijfsgegevens van Schuldenaar niet 
langer dan strikt noodzakelijk is of op grond van de wet is toegestaan.  

Artikel 19 Werkingssfeer en overige voorwaarden 

19.1 De Algemene Voorwaarden blijven van toepassing totdat alle rechtsbetrekkingen waarop de 
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, naar het oordeel van DebitRoom volledig zijn 
afgewikkeld. 

19.2 Voor zover het bepaalde in de Financieringsdocumenten afwijkt van het bepaalde in de 
Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Financieringsdocumenten. 

19.3 DebitRoom is bevoegd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. 
DebitRoom stelt Schuldenaar tenminste twintig dagen voor de beoogde ingangsdatum 
schriftelijk of elektronisch van elke wijziging of aanvulling op de hoogte. Als DebitRoom niet 
vóór de genoemde ingangsdatum schriftelijk bezwaar van Schuldenaar heeft ontvangen 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 Algemene 
Voorwaarden verbindend voor Schuldenaar. Indien Schuldenaar op redelijke gronden 
schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen toepasselijkheid van de nieuwe versie van de 
Algemene Voorwaarden, blijft de oude versie van de Algemene Voorwaarden verbindend 
voor Schuldenaar doch is DebitRoom bevoegd de Raamovereenkomst met inachtneming 
van een redelijk termijn op te zeggen. 

19.4 De eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van een artikel uit deze Algemene 
Voorwaarden heeft geen gevolgen voor overige artikelen van de Algemene Voorwaarden. 
Partijen verbinden zich over en weer jegens elkaar om de eventuele nietige of vernietigbare 
artikelen te vervangen door andere artikelen en wel op een zodanige wijze dat deze naar 
aard, doel en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de nietige of vernietigbare artikelen.  

Artikel 20 Toepasselijk recht; geschillen 

20.1 Op de Financieringsdocumenten is Nederlands recht van toepassing. 

20.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Financieringsdocumenten dan 
wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de 
Financieringsdocumenten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het 
arrondissement Oost-Brabant, zulks behoudens dwingende competentieregels aan deze 
keuze in de weg zouden staan. 


