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Algemene voorwaarden
Eigen Huis Vrienden- 
en Familiehypotheek

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aflossingsvergoeding: vergoeding wegens vervroegd 

aflossen tijdens de rentevastperiode.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden 

van Eigen Huis Geldzaken B.V., betrekking hebbend op de 

Eigen Huis Vrienden- en Familiehypotheek. 

Betaalschema: het in bijlage bij Leningsovereenkomst 

opgenomen schema met betaaldata en verschuldigde 

bedragen aan aflossing en rente. 

Eigen Huis Geldzaken B.V.: de besloten vennootschap 

Eigen Huis Geldzaken B.V., statutair gevestigd te 

Amersfoort en kantoorhoudend aan de Displayweg 1 te 

3821 BT Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 

32108799.

Financieringsbehoefte: het door Lener benodigde 

bedrag om het door hem voorziene bestedingsdoel te 

kunnen bekostigen. 

Gebruiker: Lener en/of Financier die gebruikmaakt van 

de Vrienden- en Familiehypotheek.

Financier: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die 

Lener wil en kan voorzien van geld, ten behoeve van een 

woning welke als hoofdverblijf dient, of zal gaan dienen.

Lener: een natuurlijk persoon, die geld wil lenen of leent 

van Financier, ten behoeve van een woning welke als 

hoofdverblijf dient, of zal gaan dienen.

Lening: het bedrag dat Lener leent van Financier 

respectievelijk het van tijd tot tijd uitstaande gedeelte van 

dat bedrag uit hoofde van de Leningsovereenkomst.

Leningsovereenkomst: de overeenkomst van geldlening 

die wordt gesloten tussen Lener en Financier. 

Meerderheid van Financiers: één of meer Financiers 

wiens openstaande Lening(-en) (gezamenlijk) meer 

dan 50%, van de gehele openstaande Lening(-en) 

vertegenwoordigt.

Eigen Huis Vrienden- en Familiehypotheek Dashboard: 

een afgeschermd deel van het Online Platform van Jens.

nl dat ten behoeve van leden van Vereniging Eigen Huis 

beschikbaar wordt gesteld aan de Gebruiker van de 

Vrienden- en Familiehypotheek en waarop de Financier 

en/of Lener zijn persoonlijke informatie en zijn Lening 

en/of Leningsovereenkomsten kan bekijken en sturen.

Online platform: de website www.jens.nl/veh

Opeisingsgrond: iedere omstandigheid zoals bedoeld in 

artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden.

Tarievenoverzicht: het overzicht van alle vergoedingen 

die Lener respectievelijk Financier dient te voldoen aan 

Eigen Huis Geldzaken B.V. met betrekking tot de diensten 

aangeboden via het Online Platform en de (potentiële) 

Leningsovereenkomst, te raadplegen op het Online 

Platform en zoals dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd.

Woning: de aan Lener(s) toebehorende onroerende zaak, 

welke is vermeld in de Leningsovereenkomst.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

2.1  De Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit 

van iedere Leningsovereenkomst welke tot stand is 

gekomen op basis van dienstverlening door Eigen 

Huis Geldzaken B.V.

2.2  Deze Algemene Voorwaarden maken onverbrekelijk 

onderdeel uit van de Leningsovereenkomst. Waar 

wordt verwezen naar (de voorwaarden opgenomen 

in) de Leningsovereenkomst, betekent dit dat wordt 
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verwezen naar (de voorwaarden opgenomen in) een 

Leningsovereenkomst alsmede (de voorwaarden 

opgenomen in) deze Algemene Voorwaarden en 

vice versa.

2.3   De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing 

op elk gebruik van het Online Platform en elke 

overige rechtsbetrekking tussen Gebruiker en 

Eigen Huis Geldzaken B.V., tenzij expliciet anders is 

overeengekomen. 

2.4   De Algemene Voorwaarden worden ter beschikking 

gesteld op een manier zodat deze door Gebruiker 

kunnen worden opgeslagen en zijn/worden 

overhandigd en/of toegestuurd bij ondertekening 

van de Leningsovereenkomst.

2.5   De Algemene Voorwaarden zijn tevens beschikbaar 

gesteld op het Online Platform. Op verzoek 

van Gebruiker zendt Eigen Huis Geldzaken B.V. 

een exemplaar van de Algemene Voorwaarden 

kosteloos per e-mail of per post toe.

2.6   Als één of meerdere bepalingen in de Algemene 

Voorwaarden op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, blijven 

de andere bepalingen volledig van toepassing. 

Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde 

nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of 

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij 

indien mogelijk zoveel mogelijk het doel en de 

strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht 

wordt genomen.

2.7   Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn 

slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk 

tussen Lener en Financier zijn overeengekomen. 

Onder schriftelijk wordt in de Algemene 

Voorwaarden ook verstaan iedere vorm van 

elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).

2.8   Eigen Huis Geldzaken B.V. mag de Algemene 

Voorwaarden op ieder moment wijzigen. Eigen 

Huis Geldzaken B.V. informeert Gebruiker over 

de wijzigingen voordat deze van kracht worden. 

Gebruiker wordt geacht de wijzigingen te hebben 

aanvaard als hij niet vóór de voorgestelde datum 

van inwerkingtreding van die wijzigingen Eigen 

Huis Geldzaken B.V. schriftelijk heeft gemeld de 

wijzigingen niet te aanvaarden, waarna de vigerende 

Algemene Voorwaarden ongewijzigd van kracht 

blijven.

2.9   Eigen Huis Geldzaken B.V. behoudt zich het 

recht voor, de ondertekening door Gebruiker van 

documenten, te laten plaatsvinden middels een 

elektronische handtekening conform het bepaalde 

in artikel 3:15a BW.

Aangaande de Lening

ARTIKEL 3 - VERVROEGDE AFLOSSING, 

OPZEGGING EN OPEISBAARHEID

3.1  Lener mag de Lening tussentijds, geheel of 

gedeeltelijk, vervroegd aflossen. Lener dient 

deze vervroegde aflossing ten minste een maand 

voordat deze plaatsvindt via het Online Portal 

kenbaar te maken. de hoogste rente die bij deze 

twee rentevastperiodes hoort. Dit is in voordeel 

van Lener. Een hogere vergelijkingsrente betekent 

namelijk een lagere vergoeding.

3.2   Indien niet de gehele Lening wordt afgelost, 

overlegt Eigen Huis Geldzaken B.V. een nieuw 

Betaalschema, gebaseerd op de Lening na aflossing 

en de oorspronkelijke Looptijd.

3.3   De Lening en alle uit hoofde van de Lenings-

overeenkomst verschuldigde bedragen 

zijn per direct opeisbaar zonder dat nadere 

ingebrekestelling is vereist, ten gevolge waarvan alle 

verschuldigde bedragen per direct verschuldigd zijn, 

indien er sprake is van één of meer van de hieronder 

opgenomen omstandigheden (‘Opeisingsgrond’):

I.  Lener is in gebreke in de nakoming van enige 

verplichting uit hoofde van deze Algemene 

Voorwaarden en/of de Leningsovereenkomst en/of 

enig zekerheidsdocument en/of een verklaring van 

of informatie overgelegd door Lener blijkt onjuist 

of misleidend te zijn, met dien verstande dat, voor 

zover het een tekortkoming ten aanzien van een 

betalingsverplichting betreft, betaling niet binnen 

drie dagen na een verzoek of poging daartoe door 

Eigen Huis Geldzaken B.V., wordt voldaan; 

II.  Lener wordt in staat van faillissement verklaard 

en/of op hem wordt de Regeling Schuldsanering 

Natuurlijke Personen van toepassing verklaard en/of 

aan hem wordt (voorlopige) surseance van betaling 

verleend (of wordt onderwerp van enige andere 

insolventiesituatie), dan wel er wordt een aanvraag 

daartoe ingediend of het is voorzienbaar dat zulks 

zich zal voordoen; 

III.  Er wordt ten aanzien van enige bezitting van Lener 

executoriaal beslag gelegd; 

IV.  Lener handelt in strijd met enige op hem van 

toepassing zijnde wet- of regelgeving welke 

strijdigheid een materieel nadelige uitwerking 
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heeft of kan hebben op de nakoming van de 

verplichtingen van Lener uit hoofde van de 

Leningsovereenkomst; 

V.  Er sprake is van tenietgaan of handelen in strijd 

met gevestigde zekerheden of de afdwingbaarheid 

daarvan, of er doet zich een omstandigheid voor die 

een materieel nadelig effect heeft of kan hebben op 

de effectiviteit of rangorde van enig zekerheidsrecht 

dat is verstrekt of wordt geacht te zijn verstrekt; 

VI.  Lener wordt betrokken in een (juridische) procedure 

die een materieel nadelige uitwerking heeft of kan 

hebben op de nakoming van de verplichtingen van 

Lener uit hoofde van de Leningsovereenkomst;

VII.  de uitvoering van het bestedingsplan van Lener 

en/of de feitelijke omstandigheden op enig 

moment wijken materieel af van de feitelijke 

omstandigheden en/of de uitgangspunten zoals in 

de Leningsovereenkomst vermeld als doel van de 

lening; 

VIII.  er doet zich enige omstandigheid voor welke de 

nakoming van enige verplichting uit hoofde van de 

Leningsovereenkomst belemmert of vertraagt, of 

het is voorzienbaar dat dit zich zal voordoen.

3.4  Opbrengsten van zekerheden worden in de 

volgende volgorde aangewend:

I.  alle gemaakte kosten (inclusief incassokosten, zowel 

in als buiten rechte) in het kader van opzegging dan 

wel opeising en verhaal gemaakt door Financier;

II.  (kosten-)vergoedingen en fees verschuldigd aan 

Eigen Huis Geldzaken B.V., door Lener conform het 

bepaalde in deze Algemene Voorwaarden (pro rata 

parte);

III.  hoofdsom verschuldigd aan Financier;

IV.  renteverplichtingen van Lener en vergoedingen 

door Lener verschuldigd aan Financier. 

Slechts indien een hoger gerangschikte post volledig is 

voldaan, wordt toegekomen aan vergoeiding van een 

lager gerangschikte post.

ARTIKEL 4 - RENTEVASTPERIODE / WIJZIGING 

RENTEPERCENTAGE 

4.1   Voorafgaand aan de afloop van de lopende 

Rentevastperiode mogen Partijen tezamen 

een nieuwe Rentevastperiode met bijbehorend 

rentepercentage overeenkomen. 

4.2   Partijen kunnen via het Eigen Huis Vrienden- en 

Familiehypotheek Dashboard, tot één dag voor 

het verlopen van de huidige Rentevastperiode, 

gezamenlijk, kiezen uit meerdere alternatieve Ren-

tevastperioden en bijbehorende rentepercentages. 

Indien Partijen niet tezamen (kunnen) kiezen voor 

een alternatief, dan geldt hetgeen in de volgende 

leden van dit artikel is bepaald.

4.3  Indien Partijen niet tijdig tezamen een nieuwe 

Rentevastperiode met bijbehorend rentepercentage 

zijn overeengekomen.

  a) gaat eenzelfde Rentevastperiode gelden als tot 

dan toe gold (tot maximaal het einde van de looptijd 

van de Leningsovereenkomst); en

  b) gaat een rentepercentage gelden dat gebaseerd 

is op de gemiddelde bankrente verhoogd met een 

op- of afslag zoals Partijen bij het sluiten van deze 

leningsovereenkomst hebben bepaald. Dit nieuwe 

rentepercentage zal zijn gebaseerd op:

• de dan geldende hypotheekmarktrentetarieven, 

zoals gehanteerd door drie, in Nederland actieve, 

grootbanken;

• de dan geldende toepasselijke tariefklasse.

Tariefklasse

4.4  De tariefklasse wordt bepaald door de verhouding 

van de woningwaarde ten opzichte van de Lening. 

Mogelijke tariefklassen zijn:

•  minder dan 70% van de woningwaarde;

• tussen 70 en 80% van de woningwaarde;

• tussen 80 en 90% van de woningwaarde; en

• meer dan 90% van de woningwaarde.

4.5  De tariefklasse kan wijzigen doordat:

  1. De woningwaarde is veranderd. Lener kan 

een gewijzigde woningwaarde aantonen door 

overlegging van een gedegen bewijsstuk met 

betrekking tot de actuele waarde van het 

onderpand.

  2. De resterende Lening is veranderd. Aflossingen 

verlagen het risico van Financier. 

• Is een Lening hoog ten opzichte van de 

woningwaarde? Dan is de Lening meer risicovol en 

valt deze in een hogere tariefklasse. Bij een hogere 

tariefklasse hoort een hogere rente. 

• Is de Lening laag ten opzichte van de 

woningwaarde? Dan is de Lening minder risicovol 

en valt deze in een lagere tariefklasse. Bij een lagere 

tariefklasse hoort een lagere rente. 

ARTIKEL 5 - MEERDERE LENERS

5.1  Indien er meerdere Leners zijn opgenomen in een 

Leningsovereenkomst, zijn zij ieder zelfstandig 

gehouden de verplichtingen uit hoofde van de 
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Leningsovereenkomst in het geheel na te komen.

Iedere Lener:

• garandeert onherroepelijk en onvoorwaardelijk 

jegens Financier(s), dat iedere Lener stipt zal 

voldoen aan alle verplichtingen uit hoofde van de 

Leningsovereenkomst;

• neemt jegens Financier(s) onherroepelijk en 

onvoorwaardelijk de verplichting op zich om, 

telkens wanneer een bedrag betaalbaar is onder de 

Leningsovereenkomst, dat bedrag onmiddellijk op 

eerste verzoek te betalen; en

• vrijwaart Financier(s) op diens eerste verzoek 

onherroepelijk en onvoorwaardelijk tegen alle 

kosten, verlies of aansprakelijkheid die voor 

Financiers ontstaan indien een door Lener 

gegarandeerde verplichting onafdwingbaar, 

ongeldig of onwettig is of wordt. Het bedrag van 

de kosten, het verlies of de aansprakelijkheid zal 

gelijk zijn aan het bedrag dat Financier(s) anderszins 

gerechtigd zou zijn te verhalen.

Dit is een onafhankelijke garantie en geen borgtocht of 

hoofdelijkheid. Iedere Lener doet afstand van alle rechten 

die hij eventueel aan titel 6.1 en/of titel 7.14 BW zou 

kunnen ontlenen alsmede, maar niet beperkt tot, rechten 

en verweermiddelen op grond van artikel 6:139 en 6:154 

BW. Dit is een aanvullende zekerheid en iedere Lener 

bevestigt dat hij niet zal verlangen dat een Financier, 

Eigen Huis Geldzaken B.V. eerst enige verhaalsactie 

onderneemt jegens enige andere Lener, alvorens hij aan 

zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel zal voldoen.

5.2  De verplichtingen van iedere Lener uit hoofde van 

dit artikel worden niet aangetast door enig handelen 

of nalaten waardoor, bij afwezigheid van het in deze 

zin bepaalde, verplichtingen van die Lener onder 

dit artikel zouden worden verminderd, vrijgegeven 

of aangetast (zonder enige beperking en ongeacht 

of hij daarmee bekend is), waaronder begrepen 

maar niet beperkt tot het verlenen van uitstel van 

betaling, rechtsafstand of toestemming ten aanzien 

van een bepaalde Lener of met een bepaalde Lener 

getroffen schikking.

5.3  Iedere Lener zal zich onthouden van het ontvangen 

van betaling of het nemen van enige (verhaals-) 

actie (hoe ook genaamd) jegens een andere Lener 

en iedere Lener is te dien aanzien gehouden 

de instructies van Eigen Huis Geldzaken B.V. op 

te volgen, zolang enige Lener nog enig bedrag 

verschuldigd is of kan worden aan Financiers. 

Iedere Lener stelt zijn vorderingen uit hoofde van 

de Leningsovereenkomst jegens een andere Lener 

hierbij achter bij de vorderingen van de Financiers.

ARTIKEL 6 - MEERDERE FINANCIERS

6.1  Indien sprake is van meerdere Financiers erkent 

Financier dat hij niet onafhankelijk van de overige 

Financiers betrokken bij de Leningsovereenkomst 

mag handelen en dat de Lening aan Lener door 

Financiers wordt verstrekt vanuit de gedachte 

“samen uit, samen thuis”. Financier erkent dat hij 

gebonden is aan enig besluit van de Meerderheid 

van Financiers, zoals uiteengezet in deze Algemene 

Voorwaarden.

ARTIKEL 7 - BETALING AAN FINANCIER 

7.1  Uiterlijk één maand na verstrekking van de 

Lening door Financier starten de rente- en/of 

aflossingsverplichtingen van Lener.

7.2   Lener zal de bedragen – zoals gespecificeerd in het 

Betaalschema dat is opgenomen als bijlage bij de 

Leningsovereenkomst- betalen aan Financier.

7.3  Betalingen van Lener aan Financier geschieden 

door overboeking op een bankrekening van 

Financier. Financier draagt ervoor zorg dat zijn 

bankrekeningnummer en tenaamstelling daarvan 

kenbaar is via het Eigen Huis Vrienden- en 

Familiehypotheek Dashboard. Eventuele wijzigingen 

van bankrekeningnummer en/of tenaamstelling 

worden bekendgemaakt via het Eigen Huis 

Vrienden- en Familiehypotheek Dashboard. Lener 

zal een wijziging van bankrekeningnummer en/of 

tenaamstelling zo spoedig mogelijk verwerken in 

zijn (bancaire) administratie. 

ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN LENER

8.1  Indien er zich een Opzeggings- dan wel 

Opeisingsgrond heeft voorgedaan, is Lener verplicht 

om op eerste verzoek van Financier (aanvullende) 

zekerheden te verstrekken ten behoeve van de 

gezamenlijke Financiers.

8.2  Lener is verplicht onmiddellijk nadat hij 

bekend is geworden met het bestaan van een 

Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond, dan wel 

enige omstandigheid die zou kunnen leiden 

tot het ontstaan van een Opzeggings- dan wel 

Opeisingsgrond, Financiers en/of Eigen Huis 

Geldzaken B.V., via het Online Platform, hierover te 

informeren.
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ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN FINANCIER

9.1  Indien meerdere verkrijgers krachtens algemene 

titel (zoals erfopvolging) gerechtigd worden tot 

een Lening,

- zullen verkrijgers zo spoedig mogelijk;

 -  Lener en Eigen Huis Geldzaken B.V. in kennis 

stellen wie gerechtigd zijn geworden, alsmede op 

grond waarvan de gerechtigdheid is ontstaan;

 -  één van hen aanduiden als gevolmachtigde en 

contactpersoon ten opzichte van Eigen Huis 

Geldzaken B.V.. Tot die aanduiding zal Eigen Huis 

Geldzaken B.V. de correspondentie richten aan 

één medegerechtigde, naar keuze van Eigen Huis 

Geldzaken B.V.;

- zullen verkrijgers binnen zes maanden:

 -  overgaan tot verdeling van die Lening(en). 

Lukt die verdeling onverhoopt niet, dan wordt 

desbetreffende Lening gesplitst en toebedeeld 

naar rato van ieders deelgerechtigdheid.

ARTIKEL 10 - RISICO’S VOOR FINANCIER

10.1  Financier erkent dat het verstrekken van de Lening 

geschiedt voor zijn eigen rekening en risico.

10.2  Financier is zich bewust van het feit dat het risicovol 

is om een Lening te verstrekken aan derden. 

Financier is zich ervan bewust dat het risico bestaat 

dat Lener niet meer aan zijn betalingsverplichtingen 

kan voldoen of voldoet (om welke reden dan 

ook), ten gevolge waarvan geen betalingen (meer) 

worden ontvangen. Financier kan zijn vordering dus 

geheel of gedeeltelijk verliezen. Financier bevestigt 

dat hij zijn Lening niet financiert met vreemd 

vermogen.

10.3  Eigen Huis Geldzaken B.V. benadrukt het belang 

van een goede spreiding over verschillende 

beleggingscategorieën (bijvoorbeeld sparen, 

obligaties, aandelen, vastgoed, liquiditeiten, enz.).

10.4  De Lener kan naast deze Lening financiering 

verkrijgen via andere kanalen, zoals van een bank. 

Financier is zich ervan bewust dat een bank of 

andere financier zekerheden kan bedingen voor de 

terugbetaling van diens financiering. Dit betekent 

dat in geval van bijvoorbeeld faillissement van 

de Lener, de bank of andere financier mogelijk 

een sterkere verhaalspositie heeft dan Financier. 

De partij met de sterkste verhaalsrechten zal 

eerst worden betaald door de Lener, pas daarna 

volgt Financier. De kans is derhalve aanwezig 

dat Financier niets meer ontvangt van de Lener. 

Financier accepteert dit risico.

Aangaande Eigen Huis Geldzaken B.V.

ARTIKEL 11 - ROL EIGEN HUIS GELDZAKEN B.V. 

11.1  EIgen Huis Geldzaken B.V. biedt een Online 

Platform. Door middel van het Online Platform 

wordt relevante informatie voor het tot stand 

brengen van een leningsovereenkomst geboden, 

kunnen leningsovereenkomsten worden 

gegenereerd en aansluitend, gedurende de looptijd, 

administratief beheerd.

11.2  Eigen Huis Geldzaken B.V. faciliteert het sluiten 

van Leningsovereenkomsten tussen Partijen door 

op basis van gestandaardiseerde modellen een 

Leningsovereenkomst beschikbaar te stellen. Eigen 

Huis Geldzaken B.V. baseert zich op de door Partijen 

ter beschikking gestelde gegevens en neemt deze 

zonder meer aan als zijnde correct. Als bepaalde 

gegevens verkeerd worden ingevuld dan kan dit 

achteraf gevolgen hebben waarvoor Eigen Huis 

Geldzaken B.V. niet aansprakelijk is. Eigen Huis 

Geldzaken B.V. is geen geldverstrekker, bank of 

intermediair, maar ondersteunt Lener en Financier 

uitsluitend bij het tot stand brengen van een 

Leningsovereenkomst. Het vinden en activeren van 

Financiers in eigen kring doet Lener zelf en op eigen 

verantwoordelijkheid.

11.3  Eigen Huis Geldzaken B.V. biedt tevens een Online 

Platform voor het beheer van de Lening.

11.4   De dienstverlening van Eigen Huis Geldzaken 

B.V. bestaat uit het adequaat beheren van het 

Online Platform. Het is Eigen Huis Geldzaken B.V. 

toegestaan deze werkzaamheden uit te besteden 

aan derden.

11.5   Eigen Huis Geldzaken B.V. adviseert niet over 

het al dan niet verstrekken van een Lening. Eigen 

Huis Geldzaken B.V. is niet betrokken bij de 

besluitvorming omtrent het al dan niet verstrekken 

van een Lening door een Financier. Het verstrekken 

van een Lening door een Financier is volledig 

voor rekening en risico van Financier. Eigen Huis 

Geldzaken B.V. doet geen aanbevelingen en treedt 

niet op als adviseur of opdrachtnemer van een 

Financier. Financier dient zelf te beoordelen of het 

verstrekken van een Lening voor hem passend is en 

dient hiervoor desnoods extern advies in te winnen.

11.6   Eigen Huis Geldzaken B.V. is niet gehouden actief of 

passief onderzoek te verrichten naar de uitvoering 

van het bestedingsplan van de Lener. Er vindt 

dus geen controle plaats of de Lening is gebruikt 

overeenkomstig het doel van de Lening.
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11.7   Voor informatie die Eigen Huis Geldzaken B.V. uit 

hoofde van de wet dient te verstrekken, brengt Eigen 

Huis Geldzaken B.V. geen kosten in rekening.

11.8   Het voortbestaan van Eigen Huis Geldzaken B.V. 

heeft geen invloed op de rechtsverhoudingen tussen 

Lener en Financier, met dien verstande dat indien 

Eigen Huis Geldzaken B.V. om wat voor reden dan 

ook niet langer in staat is zijn taken en bevoegdheden 

te verrichten zoals uiteengezet in deze Algemene 

Voorwaarden, de rechten en verplichtingen tussen 

Partijen onderling waar mogelijk nagekomen 

zullen worden zonder tussenkomst van Eigen Huis 

Geldzaken B.V.. De Leningsovereenkomst zal dan 

in gewijzigde vorm worden voortgezet, waarbij 

zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij 

het doel en de strekking van de oorspronkelijke 

Leningsovereenkomst.

ARTIKEL 12 - PRIVACY

12.1  Eigen Huis Geldzaken B.V. kent een eigen 

Privacyreglement, te raadplegen op haar website. 

Dit reglement is van toepassing op alle huidige en 

toekomstige rechtsverhoudingen tussen Eigen Huis 

Geldzaken B.V. en Gebruiker. Via acceptatie van deze 

Algemene Voorwaarden wordt Gebruiker geacht 

kennis genomen te hebben van dit Privacyreglement.. 

ARTIKEL 13 - REGISTRATIE OP HET ONLINE PLATFORM 

13.1  Gebruiker dient zich op het Online Platform te regi-  

streren. Pas na registratie kan gebruik worden ge-

maakt van de diensten van Eigen Huis Geldzaken B.V.

13.2  Na registratie ontvangt Gebruiker ter bevestiging 

van zijn e-mailadres een e-mail met een link om 

het Eigen Huis Vrienden- en Familiehypotheek 

Dashboard te activeren.

ARTIKEL 14 - GEBRUIKSVOORWAARDEN ONLINE 

PLATFORM

14.1  Het Online Platform mag uitsluitend voor 

rechtmatige doeleinden worden gebruikt. Het Online 

Platform mag niet worden gebruikt voor het plaatsen 

of verspreiden van materiaal dat inbreuk maakt op 

rechten van derden of onrechtmatig is jegens derden. 

Het is Gebruiker niet toegestaan de belangen van 

Eigen Huis Geldzaken B.V. of derden te schaden 

middels het Online Platform.

14.2  Gebruiker verleent hierbij toestemming voor 

openbaarmaking via het Online Platform, minimaal 

gedurende de looptijd van de Lening, van alle  

 

informatie die Gebruiker met Eigen Huis Geldzaken 

B.V. deelt.

14.3  Eigen Huis Geldzaken B.V. is gerechtigd nadere 

voorwaarden te stellen alvorens een Gebruiker 

(verder) gebruik kan maken van het Online Platform 

en/of de dienstverlening door Eigen Huis Geldzaken 

B.V., bijvoorbeeld indien Eigen Huis Geldzaken B.V. 

daartoe gehouden is op grond van toepasselijke wet- 

en/of regelgeving.

14.4  Alle intellectuele eigendomsrechten op het Online 

Platform rusten bij Eigen Huis Geldzaken B.V.

ARTIKEL 15 - EIGEN HUIS VRIENDEN- EN 

FAMILIEHYPOTHEEK DASHBOARD

15.1  Gebruiker krijgt toegang tot het Eigen Huis Vrienden- 

en Familiehypotheek Dashboard door in te loggen. 

De inloggegevens bestaan uit het persoonlijke 

e-mailadres in combinatie met het persoonlijk 

gekozen wachtwoord.

15.2  Gebruiker dient het Eigen Huis Vrienden- en 

Familiehypotheek Dashboard en wachtwoord strikt 

geheim te houden.

15.3  Gebruiker kan inloggen op het Eigen Huis Vrienden- 

en Familiehypotheek Dashboard voor toegang 

tot zijn persoonlijke gegevens en de gegevens 

over zijn Lening en/of Leningsovereenkomsten 

en kan feitelijke en rechtshandelingen verrichten. 

Gebruiker kan pas gebruik maken van de diensten 

aangeboden via het Online Platform nadat ook 

het klantacceptatieproces is afgerond. Eigen Huis 

Geldzaken B.V. behoudt zich het recht voor om zijn 

dienstverlening aan een Gebruiker op te schorten of 

te annuleren, ingeval het acceptatieproces niet of 

niet tijdig is afgerond.

15.4  Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen 

die via zijn Eigen Huis Vrienden- en Familiehypotheek 

Dashboard worden verricht.

15.5  Eigen Huis Geldzaken B.V. hanteert een authenticatie 

voor het verrichten van rechtshandelingen.

15.6  Gebruiker kan zijn Eigen Huis Vrienden- en 

Familiehypotheek Dashboard beëindigen, maar 

uitsluitend als hij geen partij is in enige lopende 

Leningsovereenkomst. Gebruiker kan zijn Eigen Huis 

Vrienden- en Familiehypotheek Dashboard enkel 

beëindigen door het indienen van een schriftelijk 

verzoek daartoe bij Eigen Huis Geldzaken B.V.

15.7  Eigen Huis Geldzaken B.V. mag het Eigen Huis 

Vrienden- en Familiehypotheek Dashboard van 

Gebruiker beëindigen/deactiveren en mag door  
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Gebruiker op het Online Platform geplaatste 

bestanden, gegevens en materialen verwijderen, als 

er naar het oordeel van Eigen Huis Geldzaken B.V. 

sprake is van één of meer van de volgende situaties:

• Gebruiker heeft onrechtmatig gehandeld jegens 

Eigen Huis Geldzaken B.V. of een derde;

• Het betreffende Eigen Huis Vrienden- en 

Familiehypotheek Dashboard is meer dan één jaar 

niet gebruikt;

• Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene 

Voorwaarden;

• Gebruiker wordt failliet verklaard en/of hem wordt 

surseance van betaling verleend;

• Gebruiker niet handelt in de geest van de door Eigen 

Huis Geldzaken B.V. beoogde dienstverlening;

• Gebruiker negatieve uitingen over Eigen Huis 

Geldzaken B.V. doet, of anderszins het vertrouwen 

van Eigen Huis Geldzaken B.V. schaadt.

15.8  Via het Eigen Huis Vrienden- en Familiehypotheek 

Dashboard kan Gebruiker diverse instellingen en 

voorkeuren beheren zoals het ontvangen van 

e-mail notificaties en dergelijke. Daarnaast heeft 

een Gebruiker via het Eigen Huis Vrienden- en 

Familiehypotheek Dashboard onder andere inzicht 

in de Leningsovereenkomst(en) waarbij Gebruiker als 

Financier partij is.

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

16.1  De informatie op het Online Platform wordt door 

Eigen Huis Geldzaken B.V. met de grootst mogelijke 

zorg geplaatst. Desondanks kunnen onvolledigheden 

en onjuistheden niet altijd worden voorkomen. 

Eigen Huis Geldzaken B.V. is niet aansprakelijk voor 

eventuele schade als gevolg van onvolledigheden 

of onjuistheden in de op het Online Platform 

aangeboden informatie, tenzij er sprake is van opzet 

of grove schuld.

16.2  Eigen Huis Geldzaken B.V. is niet aansprakelijk voor 

eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van 

het Online Platform.

16.3  Op Eigen Huis Geldzaken B.V. rust een 

inspanningsverplichting om het Online Platform goed 

te laten functioneren. Eigen Huis Geldzaken B.V. 

is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 

storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen 

verband houdende met het Online Platform.

16.4  Als Eigen Huis Geldzaken B.V. aansprakelijk is, is de 

aansprakelijkheid beperkt tot € 500,00 per Gebruiker.

16.5  Gebruiker vrijwaart Eigen Huis Geldzaken B.V. 

voor eventuele schade die derden lijden waarvoor 

Eigen Huis Geldzaken B.V. aansprakelijk wordt 

gehouden in verband met de uitvoering van de 

Leningsovereenkomst waarbij die Gebruiker partij is 

en het gebruik van het Online Platform welke schade 

het gevolg is van handelen of nalaten van Gebruiker, 

tenzij sprake is van opzet of grove schuld door Eigen 

Huis Geldzaken B.V.. Eventuele kosten die Eigen 

Huis Geldzaken B.V. maakt en schade die Eigen Huis 

Geldzaken B.V. lijdt in verband met aanspraken van 

derden komen voor rekening en risico van Gebruiker. 

16.6  Gebruiker vrijwaart Eigen Huis Geldzaken B.V. 

voor vorderingen van derden wegens schade die 

veroorzaakt is doordat Gebruiker geen, onjuiste of 

onvolledige informatie heeft verstrekt. Eventuele 

kosten die Eigen Huis Geldzaken B.V. maakt en 

schade die Eigen Huis Geldzaken B.V. lijdt in verband 

met aanspraken van derden in het kader van 

gebrekkige, onjuiste of onvolledige informatie komen 

voor rekening en risico van de betreffende Gebruiker.

16.7  Eigen Huis Geldzaken B.V. is niet aansprakelijk 

voor het niet-nakomen van verplichtingen 

door Financier jegens Lener en vice versa zoals 

vastgelegd in een Leningsovereenkomst en/of de 

zekerheidsdocumenten.

16.8  Eigen Huis Geldzaken B.V. mag vertrouwen op:

• alle verklaringen, kennisgevingen of documenten 

die naar diens mening authentiek, juist en  bevoegd 

zijn aangeleverd; en

•  iedere verklaring die is gedaan door enige persoon 

betreffende zaken waarvan redelijkerwijs mag 

worden aangenomen dat die persoon beschikt 

over de kennis of de bevoegdheid om die zaken te 

verifiëren.

16.9  Eigen Huis Geldzaken B.V. mag:

• het advies of de diensten van juristen, accountants, 

taxateurs of andere experts inschakelen en daarop 

vertrouwen; en

• handelen met betrekking tot een Lenings-

overeenkomst en/of de zekerheidsdocumenten via 

zijn medewerkers en vertegenwoordigers; en

• informatie delen over Gebruikers aan ieder 

van Eigen Huis Geldzaken B.V., derden en/of 

andere bij een bepaalde Leningsovereenkomst 

betrokken Gebruikers voor zover dit noodzakelijk 

is in het kader van de uitvoering van de taken en 

bevoegdheden van Eigen Huis Geldzaken B.V. zoals 

uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en/

of voor zover hij daartoe gehouden wordt op basis 

van toepasselijke wet- en/of regelgeving.

16.10  Eigen Huis Geldzaken B.V. is niet verplicht tot 
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handelen of nalaten als hij daarmee naar zijn 

redelijke oordeel een wet of regeling zou kunnen 

overtreden of inbreuk zou kunnen maken op een 

geheimhoudingsplicht of dit hem aansprakelijk zou 

doen zijn jegens enig persoon.

16.11  Eigen Huis Geldzaken B.V. is niet verantwoordelijk 

voor de wettigheid, rechtsgeldigheid, 

effectiviteit, toereikendheid of afdwingbaarheid 

van een Leningsovereenkomst en/of een 

zekerheidsdocument of een andere overeenkomst, 

regeling of document die c.q. dat is aangegaan, 

gemaakt of geëffectueerd met het oog op of in 

verband met een zekerheidsdocument en/of een 

Leningsovereenkomst.

16.12  Eigen Huis Geldzaken B.V. is niet aansprakelijk voor 

enige actie die hij heeft ondernomen op grond van 

of in verband met een zekerheidsdocument en/

of een Leningsovereenkomst, tenzij dit direct is te 

wijten aan opzet of grove schuld.

16.13  Eigen Huis Geldzaken B.V. zal zich inspannen om 

de van een Gebruiker of derden door Eigen Huis 

Geldzaken B.V. ontvangen informatie ten aanzien 

van een Leningsovereenkomst waar mogelijk 

en voor zover toegestaan zo spoedig mogelijk 

te delen met de bij die Leningsovereenkomst 

relevante overige Gebruikers. Eigen Huis Geldzaken 

B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele 

vertraging of onjuistheden ten aanzien van deze 

informatieverstrekking.

16.14  Niets in deze Algemene Voorwaarden verplicht 

Eigen Huis Geldzaken B.V. om namens enige 

Gebruiker “Ken uw Klant” of eventuele andere 

controles uit te voeren met betrekking tot enige 

persoon en iedere Gebruiker bevestigt dat hij 

akkoord is met deze controles uitgevoerd door 

Eigen Huis Geldzaken B.V. zoals opgenomen in deze 

Algemene Voorwaarden.

16.15  De rechten van Eigen Huis Geldzaken B.V. zijn 

onafhankelijke rechten; Eigen Huis Geldzaken 

B.V. is te allen tijde gerechtigd zelfstandig zijn 

rechten jegens een Gebruiker uit te oefenen en 

verhaalsmaatregelen in of buiten rechte te nemen.

ARTIKEL 17 - OVERMACHT

17.1  In geval van overmacht is Eigen Huis Geldzaken B.V. 

niet gehouden om zijn verplichtingen met betrekking 

tot Gebruiker na te komen. Eigen Huis Geldzaken 

B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht 

voortduurt zijn verplichtingen met betrekking tot 

Gebruiker opschorten.

17.2.  Onder overmacht wordt verstaan iedere niet 

aan Eigen Huis Geldzaken B.V. toerekenbare 

tekortkoming, waaronder mede begrepen: stakingen 

bij Eigen Huis Geldzaken B.V. of derden, oorlog, 

oorlogsgevaar, oproer, brand, kantoorstoornis, 

blokkades, ziekte van personeel, technische 

problemen aangaande internet en de bereikbaarheid 

van het Online Platform.

ARTIKEL 18 - ADMINISTRATIE

18.1  Eigen Huis Geldzaken B.V. bewaart zijn 

administratie in overeenstemming met de wettelijke 

bewaartermijnen.

18.2.  Een uittreksel uit de administratie van Eigen Huis 

Geldzaken B.V. ter zake van de door een Gebruiker 

jegens Eigen Huis Geldzaken B.V. of een andere 

Gebruiker verschuldigde bedragen of overigens strekt 

tegenover Gebruiker tot volledig bewijs, tenzij de 

Gebruiker tegenbewijs levert.

ARTIKEL 19 - TARIEVEN EN KOSTEN

18.1  Een overzicht van de geldende tarieven en kosten is 

opgenomen in het Tarievenoverzicht, alsmede  in het 

bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

18.2.  De geldende tarieven en kosten worden vastgelegd 

op het moment van het door Eigen Huis Geldzaken 

B.V. aanbieden van haar dienstverlening. Deze 

tarieven worden jaarlijks in januari geïndexeerd.

Indexatie geschiedt op basis van de CBS-consumenten-

prijsindex. Het maandbedrag wordt naar beneden 

afgerond op hele euro’s. De CBS-consumentenprijsindex 

is te raadplegen op www.opendata.cbs.nl. 

ARTIKEL 20 - BETALING DOOR GEBRUIKER

20.1  Betaling door Gebruiker geschiedt door middel 

van automatische incasso vanaf een Nederlandse 

IBAN-bankrekening. Als een incasso niet slaagt, voert 

Eigen Huis Geldzaken B.V. zo spoedig mogelijk een 

automatische herincasso uit. Na elke niet-succesvolle 

incassopoging wordt een e-mail naar de Gebruiker 

verstuurd.

20.2.  Gebruiker verstrekt hierbij een onherroepelijke 

volmacht aan Eigen Huis Geldzaken B.V., met het 

recht van substitutie, voor het – al dan niet via 

automatische incasso – namens Gebruiker of in 

eigen naam voor rekening van Gebruiker incasseren 

van de door Gebruiker aan Eigen Huis Geldzaken B.V. 

verschuldigde bedragen, waaronder vergoedingen 

voor eventuele aanvullende diensten en eventuele 
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vergoedingen die volgen uit het niet nakomen van 

verplichtingen door Gebruiker.

ARTIKEL 21 - VERREKENING

21.1  Alle betalingen die door een Gebruiker op grond van 

een Leningsovereenkomst of uit welke hoofde dan 

ook dienen te worden verricht, zullen worden gedaan 

zonder (en vrij van enige aftrek voor) verrekening of 

tegenvordering. Een Gebruiker is niet bevoegd de 

nakoming van zijn verplichtingen op grond van een 

Leningsovereenkomst of enige andere overeenkomst 

op te schorten.

ARTIKEL 22 - KLACHTEN

22.1  Klachten kunnen worden gericht aan Eigen Huis 

Geldzaken B.V. en kunnen worden ingediend op de 

wijze zoals op de website van Vereniging Eigen Huis 

(www.eigenhuis.nl) is aangegeven

ARTIKEL 23 - OVERDRAAGBAARHEID 

23.1.  Eigen Huis Geldzaken B.V. 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.

23.2  Eigen Huis Geldzaken B.V. kan en mag delen van 

de dienstverlening uitbesteden aan derden met 

inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.

23.3  De rechten en plichten van enige Gebruiker uit 

hoofde van enige overeenkomst met Eigen Huis 

Geldzaken B.V. en de rechten en plichten uit hoofde 

van een Leningsovereenkomst 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.

Algemeen

ARTIKEL 24 - KOSTEN VOOR NIET-NAKOMING

24.1  Alle kosten die door of namens Financier(s) 

en/of Eigen Huis Geldzaken B.V. in of buiten 

rechte (met inbegrip van deurwaarders- en/of 

advocaatkosten) worden gemaakt in verband met 

de handhaving of instandhouding van rechten 

van Financiers en/of Eigen Huis Geldzaken B.V. 

voortvloeiend uit de Leningsovereenkomst en/of 

enig zekerheidsdocument en in verband met tegen 

of door Financiers, en/of Eigen Huis Geldzaken 

B.V. ingestelde procedures in het kader van het 

handhaven van of het nemen van verhaal voor deze 

rechten in of buiten rechte, komen voor rekening van 

Lener en dienen te worden betaald binnen 3 dagen 

na een verzoek daartoe door Eigen Huis Geldzaken 

B.V., respectievelijk Financier(s).

ARTIKEL 25 - RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

25.1  Deze voorwaarden en de rechtsverhouding tussen 

Gebruiker en Eigen Huis Geldzaken B.V. worden 

beheerst door het Nederlandse recht.

25.2  Eventuele geschillen die verband houden met deze 

voorwaarden of de rechtsverhoudingen tussen 

Gebruikers en Eigen Huis Geldzaken B.V., alsook 

tussen Gebruikers onderling, worden voorgelegd aan 

de bevoegde Nederlandse rechter.

HEEFT U VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN U GRAAG.

Onze binnendienst is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.30 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bereikbaar via: (085) 08 11 510.

Dit is een uitgave van Eigen Huis Geldzaken B.V. (een 100% dochter van Vereniging Eigen Huis)

Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort  •  november 2022


