ALGEMENE VOORWAARDEN - Beleenbank “Pandhuys Joure” B.V.
Hoofdstuk 1.Begripsbepalingen
Art. 1
beleensom:
belening:
beleningsregister:
lossing:
lossingsregister:
pand:
pandbewijs:
pandgever:
sloopgoud:
beleentermijn:
verstaan:

het bedrag dat men ontvangt voor de in pand gegeven roerende zaak;
de afgifte van geld tegen het in ontvangst nemen van een roerende zaak;
de geautomatiseerde gegevensverzameling, zoals vermeld in art. 5 van de algemene voorwaarden;
teruggeven van de roerende zaak tegen betaling van de beleensom en hetgeen terzake van de belening verschuldigd is;
de geautomatiseerde gegevensverzameling, zoals vermeld in art. 5 van de algemene voorwaarden;
de in onderpand gegeven roerende zaak;
een afdruk van gegevens, zoals omschreven in art. 8 van de algemene voorwaarden, die in de geautomatiseerde beleningsadministratie zijn opgenomen;
de natuurlijke persoon die een pand inbrengt;
het goud dat wordt omgesmolten daar het onverkoopbaar is;
de looptijd van de lening;
het niet gelost zijn van een pand.

Hoofdstuk 2. De doelstelling
Art. 2

De Beleenbank “Pandhuys Joure “ BV is een pandhuis in de zin van artikel 7:131 lid a BW, Staatsblad 2013, nummer 350 en is in deze algemene voorwaarden
aangeduid als ‘de Bank’.

Art. 3

In de filialen zal een uittreksel van deze algemene voorwaarden voor publiek ter lezing hangen.

Hoofdstuk 3. Het verstrekken van geld
Algemene bepalingen
Art. 4

Van personen, die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt, en van personen, in kennelijke staat van dronkenschap, worden panden of gelden niet
aangenomen; aan die personen worden panden of gelden niet verstrekt.

Art. 5

Ten behoeve van de administratie van de Bank worden, behoudens overige voor de boekhouding vereiste boeken, op overzichtelijke en deugdelijke wijze de volgende registers gehouden:
1. een beleningsregister, waarin op de dag van de belening achtereenvolgens met betrekking tot ieder pand worden ingeschreven het nummer van het pand, het
bedrag van de geschatte waarde van het pand, de beleensom, een omschrijving van het pand, de dag van de belening en de naam waaronder het pand in belening is genomen en overige voor de administratie van belang zijnde gegevens; in dat register wordt bij ieder pand in geval van lossing de datum daarvan mede
ingeschreven;
2. een lossingsregister, waarin dagelijks in volgorde met betrekking tot ieder gelost pand worden ingeschreven de datum en het nummer van de belening, de beleensom, de ontvangen gelden terzake van de belening verschuldigd en de dag van de lossing als overige voor de administratie van belang zijnde gegevens;
3. een kasboek, waarin dagelijks worden ingeschreven aan de debetzijde het aanvangssaldo en een specificatie van de dagontvangsten en aan de creditzijde een
specificatie van de daguitgaven en het eindsaldo.
De belening

Art. 6

Tot pand kunnen worden aangenomen alle roerende zaken, met uitzondering van:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zaken welke kennelijk tot de eredienst behoren of kennelijk afkomstig zijn van instellingen van weldadigheid;
zaken, behorende tot de kleding, de uitrusting of de wapening van militairen;
zaken welke met duidelijk omschrijving bij de Bank als ontvreemd of verloren zijn aangegeven, behoudens schriftelijke machtiging van de burgemeester;
zaken waarvan het vermoeden bestaat of bekend is dat deze afkomstig zijn van diefstal;
onreine of niet behoorlijk schoongemaakte zaken;
zaken waarop niet tenminste een beleensom van minimaal vijftig euro kan worden verstrekt.

Art. 7

Een belening kan in het belang van de Bank worden geweigerd.

Art. 8

Bij de aanneming tot pand en afgifte van de beleensom wordt aan de pandgever een pandbewijs uitgereikt, vermeldende de ingangsdatum van de belening, de
duur van de beleentermijn, de omschrijving van de beleende zaak, de taxatiewaarde van de beleende zaak, het beleend bedrag, de pandbeleningsvergoeding, het
volgnummer waaronder de belening in het beleningsregister is ingeschreven en eventueel overige bijzonderheden.

Art. 9

De Bank (de BV) stelt de tarieven van de door de Bank te leveren diensten vast.

Art. 10

De panden worden tot de lossing of de verkoop met zorg bewaard en beheerd in de daarvoor bestemde magazijnen en kluizen in de gebouwen van de Bank waar
zij zijn beleend.

Art. 11

Panden die, hetzij voor voorlopig onderzoek, hetzij om te dienen als bewijsstukken, worden opgevraagd of in beslag genomen door de bevoegde macht, worden aan
haar afgegeven tegen bewijs van afgifte.
De panden worden tegen brand- en inbraakschade verzekerd.

Art. 12

De lossing en de vernieuwing van de belening van panden.
Art. 13 1. De lossing van een pand vindt plaats aan de Bank waar de belening is geschied, tenzij in bijzondere gevallen anders wordt bepaald.
2. Afgifte van een pand geschiedt tegen inlevering van het originele pandbewijs en betaling van de beleensom plus het ingevolge art. 9 vastgestelde tarief.
Art. 14

De lossing van een pand die niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen beleentermijn, blijft mogelijk tot het tijdstip van verkoop van het pand.

Art. 15 1. De Bank geeft het pand alleen terug tegen inname van het originele pandbewijs.
2. De Bank kan regels geven met betrekking tot nadere eisen die kunnen worden gesteld aan lossing van het pand.
Aansprakelijkheid.
Art. 16 1. Ter zake van de uitvoering van haar werkzaamheden sluit de Bank iedere aansprakelijkheid welke verder gaat dan die welke ingevolge dwingend rechtelijke
voorschriften op haar rust, uit. De Bank houdt een beroepsaansprakelijkheids-verzekering in stand. De aansprakelijkheid van de Bank is in ieder geval beperkt
tot het door haar Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een concreet geval uitbetaald bedrag.
2. De in het vorig artikellid omschreven aansprakelijkheidbeperking geldt niet indien de Bank zich schuldig maakt aan opzettelijk onjuist of bewust roekeloos handelen.
3. De Bank zal de in haar normale bedrijfsuitoefening ontstane schade aan de door de aanbieder aan de Bank aangeboden voorwerpen in de eerste plaats zoveel
mogelijk zelf herstellen of doen herstellen. Indien herstel niet mogelijk is of indien ondanks herstel sprake is van restschade in objectieve zin, dan zal de Bank
deze schade aan de pandgever vergoeden naar redelijkheid en billijkheid.
Art. 17

1. De bank vergoedt:
a. bij verlies of vermindering van een pand ten gevolge van brand of inbraak de krachtens de verzekering te vorderen vergoeding, na aftrek van de beleensom en
hetgeen terzake van de belening is verschuldigd.
2. Geen vergoeding wordt toegekend:
a. ten aanzien van panden die, ten gevolge van buiten gebruik stellen gedurende de beleentermijn, bij de lossing gebreken vertonen of waarvan redelijkerwijs kon
worden aangenomen dat de gebreken niet bij inname konden worden vastgesteld;
b. zodra het pand buiten het gebouw waar de lossing plaatshad, is gebracht.

