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1. Algemeen en definities 
 

1.1 

Waar in deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt gesproken 

over de “kredietunie”, wordt bedoeld de Coöperatieve Kredietvereniging Chinese 

Kredietunie Nederland u.a. (“CKN”), statutair gevestigd te Groningen, met adres: 

Zuiderpark 15, 9724 AG Groningen, ingeschreven in het Handelsregister onder 

nummer: 70599750. 

 

1.2 

CKN maakt voor een aantal van haar interne processen gebruik van het online 

platform toegankelijk via de website van CKN, en via www.mijnkredietunie.nl (het 

“Online Platform”). 

 

1.3 

Het Online Platform wordt beheerd door de Vereniging Samenwerkende 

Kredietunies, gevestigd te Delft (“VSK”). De VSK werkt daarbij samen met de 

Stichting Derden Gelden Samenwerkende Kredietunies, gevestigd te Delft (de 

“Stichting Derdengelden”). 

 

1.4 

Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over de “Gebruiker”, dan 

wordt daarmee bedoeld de gebruiker van het Online Platform. 

 

1.5 

Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over het “Mijn Kredietunie 

Account”, wordt daarmee bedoeld het account dat door de Gebruiker wordt geopend 

op het Online Platform. 

 

1.6 

Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een 

“Kredietaanvrager”, wordt daarmee bedoeld een aanvrager of krediet nemend lid 

van CKN, zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon als ondernemer, of 

samenwerkingsverband van rechtspersonen of natuurlijke personen als 

http://www.mijnkredietunie.nl/
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ondernemers, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, aan wie op basis van een 

kredietovereenkomst een kredietfaciliteit ter beschikking is of zal worden gesteld. 

 

 

1.7 

Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “Kredietgever”, wordt 

daarmee bedoeld een gever of krediet gevend lid van CKN, zijnde een rechtspersoon 

of natuurlijk persoon als ondernemer, of samenwerkingsverband van rechtspersonen 

of natuurlijk persoon als ondernemer, of samenwerkingsverband van rechtspersonen 

als ondernemers, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, door wie een 

participatiecertificaat is aangeschaft, waarmee het verstrekken van kredietfaciliteiten 

aan kredietaanvragers mogelijk wordt gemaakt. 

 

1.8 

Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een 

“Kredietovereenkomst”, wordt daarmee bedoeld een kredietovereenkomst die tot 

stand is gekomen tussen CKN en kredietaanvrager, waarin de voorwaarden van het 

tot stand gekomen krediet worden beschreven. In de Kredietovereenkomst is onder 

meer beschreven een betaal/incassoschema ter zake van het verleende krediet, 

alsmede eventueel verstrekte zekerheden. 

 

1.9 

Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een “Lid”, wordt 

daarmee bedoeld een lid van CKN. 

 

1.10 

Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een “Ledencertificaat”, 

wordt daarmee bedoeld een certificaat dat een lid van de kredietunie heeft 

verworven. Met het ledencertificaat wordt aangetoond dat men lid is van CKN. Het 

Ledencertificaat is geldig voor een jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd, zolang 

het lid lid blijft van CKN en jaarlijks zijn lidmaatschapsgeld tijdig betaalt. 

 

De jaarlijks te betalen lidmaatschapsgelden bedragen € 120,00, totdat een ander 

bedrag wordt vastgesteld. 
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1.11 

Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een 

“Participatiecertificaat”, wordt daarmee bedoeld een certificaat met een uitgifteprijs 

van € 10.000,00, waarmee het lid aantoont dat hij recht heeft op de aan het 

participatiecertificaat verbonden rechten, zoals: 

 

- Een stemrecht per participatiecertificaat op de Algemene Ledenvergadering 

(hierna: ALV); 

- Het recht op een kapitaalsvergoeding over de uitgifte prijs van € 10.000,00; 

- Het recht op evenredig deel van  een vermogensgroei van CKN  

 

CKN geeft maximaal 1.000 participatiecertificaten uit. 

 

1.13 

Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “Statuten”, wordt 

daarmee bedoeld de statuten van CKN. 

 

1.14 

Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “Bestuur”, wordt 

daarmee bedoeld het bestuur van CKN. 

 

1.15 

Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een “Website”, wordt 

daarmee bedoeld de website van CKN, welke fungeert als “informatieplatform” 

enerzijds en anderzijds waarbij via het Online Platform op de website het 

lidmaatschap van CKN kan worden aangevraagd, een participatiecertificaat kan 

worden aangeschaft of een kredietaanvraag kan worden gedaan. 

 

2. Toepassing 

 

2.1 
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Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en 

verbintenissen tussen: 

 

- De Gebruiker van het Online Platform en CKN 

De Algemene Voorwaarden worden van toepassing verklaard telkens als de 

Gebruiker het Online Platform bezoekt. De Algemene Voorwaarden zijn 

tevens beschikbaar gesteld op het Online Platform. Op verzoek van Gebruiker 

zendt CKN een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-mail of 

per post toe. 

- De leden van CKN en CKN; 

- De Kredietaanvrager of kredietdeelnemende leden en CKN; 

- De Kredietgever of kredietgevende leden van CKN en CKN; 

- CKN en andere partijen; 

 

Alsmede op alle Kredietovereenkomsten. 

 

2.2 

Ieder Lid en iedere Kredietaanvrager is verplicht om, alvorens enige verplichting aan 

te gaan, zich goed op hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden. Ieder Lid 

en iedere Kredietaanvrager verklaart zich bewust te zijn van de (financiële en 

andere) risico’s die met het aantrekken en verstrekken van krediet via CKN gepaard 

gaan. 

 

2.3 

Ieder Lid en iedere Kredietaanvrager is gehouden tot naleving van deze Algemene 

Voorwaarden en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen 

van CKN schaden of kunnen schaden. 

 

2.4 

Deze Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op de Statuten. Ingeval van 

strijdigheid tussen beiden, prevaleren de Statuten. 

 

2.5 
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Het is CKN toegestaan om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. 

CKN maakt in dat geval een nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden 

beschikbaar op de Website en via het Online Platform. 

 

3. Lidmaatschap 

 

3.1 Aspirant Lidmaatschap 

 

3.1.1 

Een aanvrager van het lidmaatschap van CKN krijgt tijdens het aanvraagproces 

tijdelijk toegang tot het besloten deel van de Website en wordt daarmee toegelaten 

als aspirant-lid van CKN. 

 

3.1.2 

De aanvrager van het lidmaatschap van CKN heeft als aspirant-lid niet de rechten en 

plichten van een volwaardig lid. De aanvrager van het lidmaatschap van CKN dient 

zich wel te houden aan alle bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, tenzij uit de 

context het tegendeel blijkt. De aanvrager van het lidmaatschap wordt als volwaardig 

Lid toegalaten op het moment dat het bestuur de aanvraag goedkeurt. 

 

3.2 Voorwaarden voor het lidmaatschap 

 

3.2.1 

Om als krediet gevend Lid of als krediet nemend Lid te kunnen optreden, is het 

lidmaatschap van CKN verplicht. 

 

3.2.2 

Om als Lid in aanmerking te mogen komen moet de aanvrager van het lidmaatschap 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a) Leden kunnen uitsluitend rechtspersonen of natuurlijke personen als 

ondernemers zijn, die gevestigd respectievelijk woonachtig zijn in Nederland. 

b) De rechtspersoon of natuurlijk persoon als ondernemer: 

i. dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 
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ii. dient niet in staat van faillissement te verkeren of surseance te 

hebben aangevraagd; 

iii. dient, ingeval van een rechtspersoon, een contactpersoon te 

hebben aangesteld die optreedt namens de rechtspersoon en 

waarvan de NAW gegevens bij CKN zijn gedeponeerd; 

iv. dient handelingsbekwaam te zijn en mag niet onder curatele zijn 

gesteld; 

v. moet de vestigings- of woonplaats in Nederland hebben. 

 

3.2.3 

Het staat CKN vrij om aanvullende criteria te stellen om in aanmerking te komen voor 

het lidmaatschap van CKN. 

 

3.3 Contributie 

 

3.3.1 

Ieder Lid is verplicht tot het jaarlijks voldoen van de contributie voor het lidmaatschap 

van CKN. 

 

 

 

3.3.2 

Een Lid is contributie verschuldigd aan CKN vanaf de eerste kalenderdag van de 

maand volgend op de maand waarin de aanmelding als lid door CKN is 

goedgekeurd. Het Lid wordt  geacht om de contributie te voldoen op of vóór aanvang 

van het lidmaatschap en jaarlijks in de maand waarin het lid is geworden.  

 

3.4 Beëindiging van het lidmaatschap 

 

3.4.1 

Leden die een Kredietovereenkomst hebben afgesloten zijn niet gerechtigd om 

gedurende de looptijd van de Kredietovereenkomst hun lidmaatschap te beëindigen. 

 

3.4.2 
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Een Lid is gerechtigd om zijn of haar lidmaatschap te beëindigen met inachtneming 

van artikel 3.4.1, met ingang van de eerstvolgende vervaldatum. 

 

3.4.3 

Indien het Bestuur van CKN om zijn moverende reden het lidmaatschap van een Lid 

wil beëindigen, kan het Bestuur per onmiddellijke ingang het lidmaatschap van het 

Lid beëindigen. 

 

3.4.4 

Door beëindiging van het lidmaatschap komt tevens een einde aan het recht tot het 

gebruik maken van de persoonlijke omgeving van de Website. 

 

3.5 Niet-overdraagbaarheid en overgang van het lidmaatschap 

 

3.5.1 

Het Lidmaatschap van CKN is niet overdraagbaar aan andere natuurlijke- of 

rechtspersonen. 

 

3.5.2 

Indien een Lid dat is ingeschreven als rechtspersoon een juridische fusie aangaat 

met een andere rechtspersoon, gaat het lidmaatschap automatisch over op de 

overblijvende rechtspersoon. 

 

4. Registratie op het Online Platform 

 

4.1 

Gebruiker dient zich op het Online Platform te registreren. Pas na registratie kan 

gebruik worden gemaakt van de diensten van het Online Platform. 

 

4.2 

Gebruiker en een eventuele daartoe rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van 

de gebruiker dient handelingsbekwaam en tenminste 18 jaar oud te zijn. 
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4.3 

Als Gebruiker een natuurlijk persoon is, dient hij zich te identificeren door middel van 

het digitaal overleggen van een geldig legitimatiebewijs. 

 

4.4 

Als Gebruiker een rechtspersoon is, zal de vertegenwoordiger van die rechtspersoon 

zich identificeren door middel van het digitaal overleggen van een geldig 

legitimatiebewijs. 

 

4.5 

Het vaststellen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van vertegenwoordiger, of 

afgifte van een getekende machtiging door een bevoegde functionaris op grond van 

de geldende wet- en regelgeving, is onderdeel van het identificatieproces. 

 

4.6 

Pas na volledige identificatie en verificatie en, voor zover van toepassing, vaststelling 

van de vertegenwoordigingsbevoegdheid op grond van de geldende wet- en 

regelgeving mag Gebruiker rechtshandelingen verrichten middels het Online Platform 

vastgestelde bevoegdheden. 

 

4.7 

Gebruiker kan pas gebruik maken van de diensten aangeboden via het Online 

Platform nadat ook het klantacceptatieproces is afgerond. CKN behoudt zich het 

recht voor om haar dienstverlening aan een Gebruiker op te schorten of te 

annuleren, ingeval het acceptatieproces niet of niet tijdig is afgerond. 

 

 

4.8 

Op het Online Platform worden onder meer bijgehouden betalingen van 

lidmaatschapsgelden door de leden, rentebetalingen en aflossing van krediet 

nemende Leden en betalingen van kapitaalsvergoedingen aan krediet gevende 

Leden. 
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De diverse betalingen verlopen via de Stichting Derdengelden, die daarvoor een 

vergoeding krijgt van CKN. 

 

5. Mijn Kredietunie Account 

 

5.1 

Gebruiker krijgt toegang tot het Online Platform door in te loggen. De inloggegevens 

bestaan uit het persoonlijke e-mailadres in combinatie met het persoonlijk gekozen 

wachtwoord. 

 

5.2 

Middels het Mijn Kredietunie Account van de Gebruiker krijgt deze toegang tot zijn 

persoonlijke gegevens en de gegevens over de door hem gehouden en 

ingeschreven participatiecertifica(a)t(en) van CKN. 

 

5.3 

Gebruiker mag niet meerdere Mijn Kredietunie Accounts aanmaken (tenzij ook hij lid 

is van andere kredietunies). Indien een persoon Gebruiker is als natuurlijk persoon 

en tevens als vertegenwoordiger van één of meer rechtspersonen, dient deze 

persoon voor elke registratie een uniek e-mailadres te gebruiken. 

 

5.4 

Gebruiker dient de accountgegevens en het wachtwoord strikt geheim te houden. 

 

5.5 

Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die via zijn Mijn Kredietunie 

Account worden verricht. 

 

 

 

5.6 

Het Online Platform hanteert een dubbele authenticatie voor het verrichten van 

rechtshandelingen door middel van een eenmalige toegangscode per SMS 
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verzonden naar de mobiele telefoon van de Gebruiker. Deze toegangscode dient 

binnen 15 minuten na verzending te worden ingevuld ter bevestiging van een 

handeling. Als dit niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, is de betrokken 

handeling ongeldig en wordt deze geannuleerd. 

 

5.7 

Gebruiker kan zijn Mijn Kredietunie Account enkel beëindigen door het indienen van 

een schriftelijk verzoek daartoe bij CKN. CKN zal dit verzoek  niet honoreren als er 

nog kredietovereenkomsten lopen. 

 

5.8 

CKN mag het Mijn Kredietunie Account van Gebruiker beëindigen en mag door 

Gebruiker op het Online Platform geplaatste bestanden, gegevens en materialen 

verwijderen, als er naar het oordeel van de kredietunie sprake is van één of meer 

van de volgende situaties: 

 

a) Gebruiker heer onrechtmatig gehandeld jegens CKN of een derde; 

b) Het betreffende Mijn Kredietunie Account is meer dan één jaar niet gebruikt; 

c) Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden; 

d) Gebruiker wordt failliet verklaard of hem wordt surseance van betaling 

verleend en/of er wordt beslag gelegd ten laste van een Gebruiker; 

e) Gebruiker niet handelt in de geest van de door CKN beoogde dienstverlening. 

 

6. Participatiecertificaten 

 

6.1 

CKN maakt onder andere gebruik van het Online Platform voor de administratie van 

de participatiecertificaten die CKN uitgeeft. Via het Online Platform kan de Gebruiker 

participatiecertificaten aanschaffen die worden uitgegeven door CKN. 
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6.2 

De uitgifte van een participatiecertificaat door CKN op het Online Platform geldt als 

een vrijblijvend aanbod aan de leden van CKN om één of meer 

participatiecertificaten aan te mogen schaffen. Leden van CKN kunnen, zolang er 

nog participatiecertificaten beschikbaar zijn, deze aanschaffen. 

 

6.3 

De uitgifte van participatiecertificaten op het Online Platform of anderszins geschiedt 

te allen tijde door of vanwege CKN. De VSK heeft geen enkele zeggenschap of 

invloed op de participatiecertificaten. CKN gebruikt uitsluitend het Online Platform als 

middel om de participatiecertificaten uit te geven en te administreren. 

 

6.4 

Het aanschaffen van een participatiecertificaat via het Online Platform van CKN is 

volledig voor rekening en risico van de Gebruiker. Iedere Gebruiker dient zelf te 

beoordelen of hij een participatiecertificaat wil aanschaffen en dient hiervoor 

desnoods extern advies in te winnen. 

 

6.5 

VSK verstrekt geen financieel of ander advies aan enige Gebruiker en adviseert niet 

over financiële producten. De dienstverlening van de VSK bestaat uit het beheren 

van het Online Platform, zoals hierboven weergegeven. 

 

6.6 

De Gebruiker die lid is van CKN kan via het Online Platform de uitgifteprijs van het 

participatiecertificaat voldoen. Dit bedrag wordt vervolgens gehouden door de 

Stichting Derdengelden. 

 

6.7 

De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de participatiecertificaten blijken uit de 

geldende participatiecertificatenvoorwaarden. Mededelingen op het Online Platform 

over betaling van kapitaalsvergoedingen zijn slechts een hulpmiddel, en hieraan 

kunnen geen rechten worden ontleend door de Gebruiker of een Lid. CKN, VSK, 
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noch de Stichting Derdengelden aanvaarden enige aansprakelijkheid voor onjuiste 

mededelingen. 

 

 

7. Indiening, beoordeling en kosten van een kredietaanvraag 

 

Indiening 

 

7.1 

Het Online Platform biedt de Gebruiker de mogelijkheid om via zijn Mijn Kredietunie 

Account een kredietaanvraag in te dienen bij CKN. 

 

7.2 

De Kredietaanvrager geeft via het Online Platform aan welk bedrag hij wil lenen, voor 

welk doel het krediet gebruikt gaat worden (inclusief een beknopte toelichting) en 

verstrekt de door CKN gevraagde informatie en verstuurt het verzoek tot 

kredietaanvraag. 

 

7.3 

De Kredietaanvrager is verplicht zich rekenschap te geven van de voorwaarden die 

aan kredieten van CKN gesteld worden. Deze voorwaarden worden vermeld op de 

website van CKN. 

 

7.4 

CKN geeft uitsluitend kredieten aan leden van de kredietunie. 

 

Een Lid moet zijn toegelaten volgens de regels van CKN, waaronder het tijdig 

betalen van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld, zodat het Lid de beschikking heeft over 

een geldig ledencertificaat alsmede het aanschaffen van minimaal één 

participatiecertificaat. 

 

7.5 
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Een kredietaanvraag wordt in behandeling genomen, als het proces beschreven in 

artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden is afgerond. 

 

Beoordeling 

 

7.6 

CKN toetst, al dan niet met behulp van derden, de geschiktheid van (het business- 

en investeringsplan van) Kredietaanvrager en of Kredietaanvrager volgens haar 

criteria in aanmerking komt. 

 

7.7 

De voorwaarden voor kredieten van de kredietunie worden vermeld op de website 

van de kredietunie, maar aan deze voorwaarden kan de Kredietaanvrager in geen 

enkel geval rechten ontlenen. CKN kan een kredietaanvraag afwijzen om haar 

moverende redenen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het oordeel van de 

kredietunie dat Kredietaanvrager onvoldoende kredietwaardig is, dan wel betrokken 

lijkt (te zijn geweest) bij fraude of faillissement, dan wel dat het business- en/of 

investeringsplan onvoldoende kwaliteit heeft. Kredietaanvragen die in strijd zijn met 

de openbare orde of de goede zeden worden niet in behandeling genmen. Daarnaast 

voorziet of bemiddelt de kredietunie niet in transacties die zich – direct of indirect – 

lenen tot de seks-, wapen-, gok- en/of drugsindustrie. 

 

7.8 

CKN kan te allen tijde aanvullende informatie verlangen van de Kredietaanvrager, 

bijvoorbeeld in het kader van de beoordeling van diens financiële positie. 

Kredietaanvrager verstrekt de verlangde aanvullende informatie steeds op eerste 

verzoek voor zover zij daartoe redelijkerwijs in staat moet worden geacht. 

 

7.9 

CKN kan de behandeling van een kredietaanvraag op elk moment staken, indien 

CKN oordeelt dat er onvoldoende basis is om de behandeling voort te zetten. 

 

Kosten 

 



Pagina 15 van 26 
 

7.10 

CKN rekent in ieder geval de volgende kosten voor kredietverlening: 

a) Een aan het krediet-nemend Lid in rekening te brengen rentepercentage dat 

van geval tot geval wordt vastgesteld. Dit rentepercentage is afhankelijk van 

het risicoprofiel, zekerheden en de marktontwikkelingen; 

b) CKN hanteert, naast voormelde rentevergoeding, voor ieder krediet een 

afsluitprovisie van 1,5% over de hoofdsom met een minimum van € 500,00; 

c) Kosten die verband houden met afwijkend of nalatig betalingsgedrag worden 

verhaald op het krediet-nemend lid. Daaronder zijn begrepen alle gerechtelijke 

en buitengerechtelijke kosten, zoals doch niet beperkt, tot de kosten voor 

incassobureaus, boetes en dergelijke.  

d) De contracten die CKN hanteert, stellen bepaalde kosten, die voor rekening 

van de Kredietaanvrager komen, zoals kosten voor het vestigen van 

zekerheden (notaris e.d.). 

 

8. Coaching 

 

8.1 

CKN kan als voorwaarde aan de kredietverlening het verplicht aanstellen van een 

coach, en het ondertekenen van de coachingsovereenkomst, van het krediet-

nemende lid verlangen. Ook na het verstrekken van het krediet kan CKN in de 

beheerfase een coach verplicht stellen. 

 

8.2 

De kosten van coaching worden rechtstreeks door de coach gefactureerd aan het 

krediet-nemende lid en dienen tijdig betaald te worden. Niet-betaling of niet-tijdige 

betaling van de coach is een grond op tot opeising van het uitstaande krediet. 

 

8.3 

CKN spant zich in om de coaching te laten verzorgen door deskundige coaches 

onder wie ondernemers. CKN behoudt zich het recht voor om aangekondigde 

coaches te vervangen. 
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8.4 

De overeenkomst van coaching voorziet er onder meer in dat de coach CKN mag 

inlichten, indien en zodra het vooruitzicht bestaat dat het krediet-nemende lid zijn 

verplichtingen niet nakomt. 

 

8.5 

CKN behoudt zich het recht voor wijzigingen in het coachingstraject, de aangewezen 

coach of de looptijd van het coachingstraject aan te brengen. 

 

8.6 

CKN aanvaardt onder geen enkele voorwaarde enige aansprakelijkheid voor 

eventuele schade van een krediet-nemend lid, voortvloeiend uit de door de CKN 

aangestelde coach gegeven adviezen of de opdracht anderszins. 

 

9. De Stichting Derdengelden 

 

9.1 

De Stichting Derdengelden is opgericht met het doel geldstromen tussen Gebruikers, 

zijnde de Kredietgevers en de Kredietaanvragers, en CKN te faciliteren. 

 

De Stichting Derdengelden bewaart gelden en voert betaalopdrachten uit volgens de 

instructies van CKN. Deze betaalopdrachten geschieden onder meer in het kader 

van het innen van de lidmaatschapsgelden van de Leden, het verstrekken van 

kredieten aan de krediet-nemende Leden, het innen van provisies van de krediet-

nemende Leden en het uitkering van kapitaalvergoedingen aan de krediet-gevende 

Leden. 

 

9.2 

De Stichting Derdengelden voert enkel betaalopdrachten uit op instructie van CKN 

en is op geen enkele (andere) wijze betrokken bij de totstandkoming van de 

Kredietovereenkomst of de uitgifte van participatiecertificaten. 

 

9.3 
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De Stichting Derdengelden is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker 

lijdt of mocht lijden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de 

Stichting Derdengelden. 

 

10. Kennisgevingen 

 

10.1 

Alle kennisgevingen van CKN aan de Leden of Kredietaanvragers kunnen 

geschieden door middel van mededelingen via de website van CKN, of door middel 

van het laatst door het Lid opgegeven e-mailadres.  

 

11. Website 

 

11.1 

Binnen de website via het Online Platform heeft ieder Lid toegang tot een eigen, 

persoonlijke omgeving. Deze omgeving is strikt persoonlijk en niet voor derden 

zichtbaar. Binnen deze omgeving zullen totaaloverzichten van o.a. 

participatiecertificaten, kapitaalvergoedingen, aangevraagde kredieten en betaal- en 

aflossingsschema’s beschikbaar worden gesteld. 

 

11.2 

CKN is te allen tijde bevoegd de functionaliteit van de website te wijzigen. 

 

11.3 

Het gebruiksrecht van de persoonlijke omgeving wordt uitsluitend toegekend aan een 

Lid en kan niet aan een derde worden overgedragen. 

 

11.4 

Het Lid is ermee bekend dat toegang tot de website afhankelijk is van de 

beschikbaarheid van een internetverbinding. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor (het 

verbonden zijn en blijven met) een dergelijke verbinding. 

 

11.5 
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Het Lid is zelf verantwoordelijk (zowel tegenover CKN als tegenover anderen) voor 

alle activiteiten die worden verricht via de persoonlijke omgeving van de website. 

 

11.6 

CKN is gerechtigd om een Lid geheel of gedeeltelijk de toegang tot de website te 

ontzeggen. 

 

11.7 

CKN houdt de website zoveel mogelijk in stand en beschikbaar. CKN heeft het 

alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de website of enig deel daarvan, om 

welke reden dan ook, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of 

toestemming. 

 

11.8 

Aan de inhoud van de website wordt de grootste mogelijke zorg besteed, maar CKN 

kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van de informatie op de 

website en/of de geschiktheid daarvan voor een bepaald doen. 

 

11.9 

Het gebruik van het persoonlijke gedeelte van de website door het Lid kan door CKN 

– zonder opzeggingstermijn – worden opgeschort of beëindigd: 

 

a) Indien een Lid in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem, al 

dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, of ingeval van 

ontbinding van eel Lid-rechtspersoon of beëindiging van zijn activiteiten; 

b) Indien een Lid toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van 

zijn verplichtingen ingevolge deze Algemene Voorwaarden en deze 

tekortkoming na schriftelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de bij die 

ingebrekestelling genoemde redelijke termijn niet is opgeheven; 

c) Indien naar het oordeel van CKN sprake is van handelingen die schadelijk zijn 

voor CKN. 

 

11.10 
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Beëindiging op grond van artikel 3.4 laat onverlet dat op verplichtingen uit de 

Kredietovereenkomst, dan wel verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om 

voort te duren, zoals onder meer het bepaalde met betrekking tot intellectuele 

eigendomsrechten en geheimhouding, toepasselijk recht en geschillenbeslechting. 

 

11.11 

CKN is wegens beëindiging van het gebruiksrecht nimmer tot enige 

schadevergoeding of betaling gehouden. 

 

12. Cookies 

 

12.1 

Een Lid verklaart zich akkoord met het gebruik van het plaatsen van Cookies. 

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geplaatst op de computer, tablet of 

mobiele telefoon (en andere apparaten die toegang tot het internet verschaffen) van 

het Lid wanneer en Lid de Website bezoekt. Dit is om een Lid te voorzien van de 

best mogelijke gebruikservaring van de website. De cookies op de Website: 

 

a) Zorgen ervoor dat de Website en/of het Online Platform functioneert; 

Onthouden de eigen instellingen van het Lid tijdens en tussen de bezoeken; 

b) Verbeteren de snelheid en veiligheid van de Website; 

c) Zorgen ervoor dat de Leden pagina’s kunnen delen met sociale netwerken 

zoals Facebook en Twitter; 

d) Worden (via het gebruik van CKN van Google Analytics) gebruikt om 

bezoekersstatistieken in kaart te brengen. 

 

12.2 

CKN gebruikt geen cookies om: 

 

a) Gevoelige informatie te vergaren van een Lid; 

b) Informatie van een Lid door te geven aan reclamenetwerken. 
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13. Vertrouwelijkheid 

 

13.1 

CKN is verplicht alle informatie omtrent de bedrijfsvoering of de organisatie van de 

krediet-nemende Leden, welke haar bekend wordt in het kader van een 

kredietaanvraag of kredietovereenkomst, vertrouwelijk te behandelen en niet voor 

enig ander doel aan te wenden dan de uitvoering van de kredietaanvraag of 

kredietovereenkomst. 

 

13.2 

De in artikel 13.1 genoemde plicht tot vertrouwelijkheid geldt niet voor informatie die 

zich in het publieke domein bevindt. 

 

13.3 

CKN zal de door een Lid verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken voor zover 

dat nodig is voor de uitvoering van haar diensten, zoals besloten in deze Algemene 

Voorwaarden. De persoonsgegevens die CKN vraagt met het oog op de identificatie 

van een Lid en of zijn vertegenwoordiging zullen door CKN uitsluitend gebruikt 

worden voor het vaststellen van de identiteit van de verstrekkende (rechts)persoon. 
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14. Privacy 

 

14.1 

Op de Website van CKN kan een overzicht worden opgenomen van alle Leden van 

CKN met de handelsnaam en vestigingsplaats van de Leden. Leden gaan bij 

voorbaat akkoord met het opnemen van hun gegevens op de website. 

 

14.2 

Informatie en gegevens van de Leden van CKN zullen niet voor commerciële of niet-

commerciële doeleinden worden gebruikt, anders dan die in verband met de 

bedrijfsvoering van CKN. 

 

14.3 

CKN zal zich bij de uitvoering van haar taken houden aan hetgeen bepaald in de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. 

15. Intellectuele eigendom 

 

15.1 

Alle woord- en beeldmerken op de Website en het Online Platform zijn, tenzij anders 

aangegeven, eigendom van CKN, de VSK en haar licentiegevers. Het is niet 

toegestaan gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van CKN, VSK en/of de betreffende 

licentiegever.  

 

15.2 

Alle intellectuele eigendomsrechten op het Online Platform rusten bij de VSK en haar 

licentiegevers. CKN heeft een niet-exclusieve licentie verkregen om informatie en 

materialen te plaatsen op het Online Platform. CKN mag de informatie en materialen 

corrigeren of weigeren. 

16. Toezichthouders 

 

16.1 
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CKN voert haar activiteiten onder gebruikmaking van de vrijstelling als bepaald in 

artikel 1j van de Vrijstellingsregeling van de Wet financieel toezicht. Dit betekent dat 

CKN, totdat zij een bedrag van € 10.000.000,00 aan opvorderbaar geld heeft 

aangetrokken, niet onder direct toezicht staat van DNB of de AFM. 

 

 

16.2 

Daarnaast maakt de CKN bij de eventuele uitgifte van obligaties gebruik van de 

vrijstelling als bepaald in artikel 53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling voor de 

prospectusplicht van de Wet financieel toezicht, om uitgiftes tot € 5.000.000,00 te 

doen zonder uitgifte van een prospectus volgens de geldende regelgeving. 

Gebruikers die obligaties kopen, beleggen dus buiten AFM toezicht. De uitgiftes van 

obligaties door CKN worden wel vooraf gemeld bij de AFM conform de huidige 

wetgeving. 

 

16.3 

De activiteiten van CKN en daarmee het op CKN toepasselijke toezichtrechtelijke 

regime kunnen wijzigingen na de vaststelling van deze Algemene Voorwaarden. 

Alsdan dienen de verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden naar het gewijzigde 

toepasselijke toezichtrechtelijke regime gelezen te worden als verwijzingen naar het 

alsdan toepasselijke toezichtrechtelijke regime. 

17. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

17.1 

De informatie op de website en het Online Platform wordt door CKN met de grootst 

mogelijk zorg geplaatst. Desondanks kunnen onvolledigheden en onjuistheden niet 

altijd voorkomen worden. CKN en VSK zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade 

als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden op de Website en in de op het Online 

Platform aangeboden informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 

 

17.2 
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CKN, de VSK noch de Stichting Derdengelden is verantwoordelijk of aansprakelijk 

voor informatie op een website die is gelinkt van of naar het Mijn Kredietunie 

Platform. 

 

17.3 

CKN en de VSK zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het 

gebruik van het Online Platform. 

 

17.4 

Op de VSK rust een inspanningsverplichting om het Online Platform goed te laten 

functioneren. De VSK, noch CKN noch de Stichting Derdengelden is aansprakelijk 

voor schade veroorzaakt door storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen 

verband houdende met het Online Platform of door enige vertraging (of eventuele 

consequenties daarvan) bij het crediteren van een rekening met een bedrag dat in 

het kader van een transactie tussen een Gebruiker en de VSK, CKN of Stichting 

Derdengelden aan een Gebruiker moet worden betaald. 

 

17.5 

CKN, de VSK, noch de Stichting Derdengelden is aansprakelijk voor enige directe 

en/of indirecte schade waaronder (maar niet beperkt tot) gederfde winst, gemiste 

besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en gevolgschade, 

die Gebruiker lijdt of mocht lijden, die verband houdt met of voortvloeit uit de 

dienstverlening waarop deze Algemene Voorwaarden zien, tenzij er sprake is van 

opzet of bewuste roekeloosheid. 

 

17.6 

Voor zover van toepassing is de totale aansprakelijkheid van CKN, de VSK of de 

Stichting Derdengelden wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze 

Algemene Voorwaarden, onrechtmatige daad of uit anderen hoofde is te allen tijde 

beperkt tot vergoeding van directe schade, en tot een maximum van € 500,00. 

 

17.7 

Aansprakelijkheid van CKN, de VSK en Stichting Derdengelden voor directe en 

indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, 
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gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, 

verminking, of verlies van data, is uitgesloten. 

 

17.8 

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat het 

Lid voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig mogelijk na 

het ontstaan daarvan schriftelijke melding van de ontstane schade bij CKN maakt. 

 

Iedere vordering tot schadevergoeding tegen CKN vervalt door het enkele verloop 

van 6 maanden na het ontstaan van de vordering. 

 

Daarnaast bestaat geen recht op schadevergoeding indien de schade: 

 

a) Veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens CKN aan het lid 

verstrekte voorschriften; 

b) Veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning, 

telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen; 

c) Anderszins veroorzaakt is door niet aan CKN toe te rekenen oorzaken. 

 

18. Klachten 

 

18.1 

Klachten kunnen worden gericht aan info@samenwerkendekredietunies.nl of 

info@chinesekredietunie.nl. Binnen 10 (zegge: tien) werkdagen na ontvangst van 

een klacht stuurt CKN of de VSK een reactie. In die reactie worden de 

vervolgstappen vermeld die worden gezet om de klacht zo spoedig mogelijk op te 

lossen. 

19. Uitbesteding en overdracht van rechten 

 

19.1 

CKN kan en mag zijn rechten en plichten uit enige overeenkomst met Gebruiker 

geheel of gedeeltelijk overdragen aan en/of bezwaren ten behoeve van een derde. 

 

mailto:info@samenwerkendekredietunies.nl
mailto:info@chinesekredietunie.nl
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19.2 

CKN kan en mag delen van de dienstverlening uitbesteden aan derden met 

inachtneming van de regels daaromtrent uit hoofde van de Wet financieel toezicht en 

gerelateerde regelgeving. 

 

19.3 

De rechten en plichten van enige Gebruiker uit hoofde van enige overeenkomst met 

CKN zijn niet overdraagbaar in de zin van art. 3:83 lid 2 BW en Gebruiker kan zijn 

rechten niet bezwaren en/of overdragen aan een derde. 

20. Nawerking en ontbinding 

 

20.1 

De artikelen in deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd om voort te duren nadat 

de Mijn Kredietunie Accounts en/of overeenkomsten gesloten met CKN zijn 

beëindigd. Zij blijven van kracht nadat de betreffende Mijn Kredietunie Accounts of 

overeenkomsten zijn beëindigd. 

 

20.2 

Iedere Gebruiker doet afstand van zijn recht enige overeenkomst met CKN of enige 

andere Gebruiker te ontbinden. 

21. Wijziging Algemene Voorwaarden 

 

21.1 

CKN is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De 

gewijzigde, en dus meest recente, versie van deze Algemene Voorwaarden is dan 

automatisch van toepassing op alle rechtsverhoudingen betreffende het Online 

Platform na inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. De meest 

recente versie van de Algemene Voorwaarden is beschikbaar op de website van 

CKN en op het online platform. 

 

22. Strijdigheid 
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22.1 

Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van enige schriftelijke overeenkomst 

tussen een Gebruiker en deze voorwaarden prevaleert het bepaalde in de 

schriftelijke overeenkomst. 

 

23. Vertaling 

 

23.1 

Deze Algemene Voorwaarden kennen een Chinese vertaling. Ingeval zich 

strijdigheden of interpretatieverschillen voordoen tussen de Nederlandse en Chinese 

versie van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie. 

 

24. Rechtskeuze en bevoegde rechter 

 

24.1 

Deze Algemene Voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Gebruiker en CKN 

worden beheerst door het Nederlandse recht. 

 

24.2 

Eventuele geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden of de 

rechtsverhoudingen tussen Gebruikers en CKN, de VSK en de Stichting 

Derdengelden, alsmede de Gebruikers onderling, worden voorgelegd aan de 

bevoegde Nederlandse rechter. 

 

De rechtbank Noord – Nederland, locatie Groningen, is uitsluitend bevoegd om 

kennis te nemen van geschillen. 


