
1. Definities 
Hierna vind je de betekenis van een aantal woorden, 
die wij gebruiken in deze Algemene Voorwaarden: 
Jij: jij bent de gebruiker van de MijnQredits web-
site. Met ‘je’ of ‘jij’ bedoelen wij ook de eventuele 
medeondertekenaar(s) en rechtsopvolger(s). Ingeval 
van een rechtspersoon (zoals een B.V., N.V., ver-
eniging), wordt de Overeenkomst gesloten met de 
rechtspersoon (die rechtsgeldig vertegenwoordigd 
wordt). Met ‘je’ of ‘jij’ wordt in dat geval de rechtsper-
soon bedoeld.

 - Wij: wij zijn Stichting Qredits Microfinanciering Neder-
land. Wij spreken verder over ‘wij’ en ‘ons / onze’. 

 - Diensten: het verlenen van o.a. Microkrediet, MKB-
krediet, Flexibel Krediet, Coaching en E-learning.

 - Gebruiksvoorwaarden: deze algemene voorwaar-
den.

 - Inhoud: alle inhoud van de MijnQredits website, hier-
onder onder meer begrepen de lay-out en indeling en 
de onderliggende broncode(s) en de gegevens die je 
kunt vinden op de MijnQredits website.

 - MijnQredits website: de website ‘mijn.qredits.nl’
 - MijnQredits account: het account dat je aanmaakt op 

‘mijn.qredits.nl’, een website van ons.
 - Overeenkomst: de overeenkomst tussen jou en ons 

met betrekking tot de MijnQredits website, die wordt 
aangegaan zodra jij de eerste keer inlogt.

2 Toepasselijkheid
 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onze voorwaarden die 

van toepassing zijn op het gebruik van de MijnQredits 
website en het aanmaken en gebruiken van een Mijn-
Qredits account.

3. MijnQredits Account en Privacy
3.1 Jij staat er voor in dat de informatie die door jou aan 

ons wordt verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. 
Het gaat om persoonsgegevens en bedrijfsgegevens. 
Verder stem jij ermee in dat jouw gegevens zullen wor-
den opgeslagen en gebruikt worden in verband met het 
beheer van jouw MijnQredits account. Wij slaan jouw 
gegevens op in ons klantenbestand. Wij verwerken 
deze gegevens, zodat wij onze overeenkomst met jou 
kunnen nakomen. Voor het kunnen aanmaken van een 
MijnQredits account dien je expliciet akkoord te gaan 
met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy state-
ment. 

 In het Privacy statement wordt uitgelegd welke infor-
matie wij verzamelen, hoe wij daarmee omgaan en hoe 
jouw privacy wordt gewaarborgd. Ook is opgenomen 
welke rechten jij hebt. Zie https://qredits.nl/service/pri-
vacystatement.html

3.2 Jij mag geen account aanmaken op naam van een 
andere persoon, tenzij jij schriftelijk toestemming hebt 
gekregen van die persoon. Het is niet toegestaan om 
gebruik te maken van een gefingeerde naam.

3.3 Ben jij jonger dan 16 jaar? Dan moet je vooraf je ouders 
en/of voogd toestemming vragen en hebben gekregen 
voor het aanmaken van een account. Door deze ge-
bruiksvoorwaarden te accepteren garandeer jij dat je 
ouder bent dan 16 jaar en/of dat je toestemming van 
jouw ouders of voogd hebt gekregen voor het aanma-
ken van een account.

4. Kredietaanvraag
4.1 Vermeldingen op de MijnQredits website gelden uit-

drukkelijk niet als een aanbod tot het aangaan van een 
kredietovereenkomst, maar houden slechts een uitno-
diging in om in onderhandeling te treden.

4.2 Het aanmaken van een MijnQredits account betekent 
niet dat wij verplicht kunnen worden een krediet aan te 
moeten bieden en/of een krediet moeten verstrekken. 
Ook kunnen wij niet tot levering van andere diensten 
verplicht worden. 

5. Niet toegestaan gebruik 
5.1 Jij mag de MijnQredits website en de Inhoud niet ge-

bruiken:
 -voor doeleinden die onwettig zijn dan wel verboden 

zijn of; 
 -voor doeleinden die in strijd zijn met deze Gebruiks-

voorwaarden, of; 
 -om te verzoeken dat onwettige activiteiten of andere 

activiteiten die de rechten van ons of anderen schen-
den verricht worden, of;

 - om de inhoud ervan te omzeilen om materialen of in-
formatie te verkrijgen die niet met opzet op deze Mijn-
Qredits website beschikbaar wordt gesteld;

5.2  Je mag geen automatisch of geautomatiseerd instru-
ment, algoritme, of methodologie gebruiken of een 
soortgelijk of equivalent handmatig proces om toegang 
te krijgen tot de MijnQredits website.

 Ook mag je geen inhoud verwerven, kopiëren, en/of 
bewaken, of op welke wijze dan ook reproduceren of 
de navigatiestructuur of presentatie van de MijnQredits 
website gebruiken.

5.3 Ongeautoriseerde toegang tot de MijnQredits website 
door het hacken, het ‘mijnen’ van wachtwoorden of 
welke andere onwettige manieren dan ook is niet toe-
gestaan. 

5.4 Je mag je niet voordoen als een ander persoon of als 
vertegenwoordiger van een ander persoon.

6 Blokkering/Ontzegging account en beëindiging Overeen-
komst

6.1 Wij hebben altijd het recht om, zonder jou vooraf in ken-
nis te stellen, jouw MijnQredits account tijdelijk of per-
manent te blokkeren en/of te ontzeggen.

6.2 Als wij besluiten om jouw MijnQredits account perma-
nent te blokkeren en/of permanent te ontzeggen, ein-
digt de Overeenkomst tussen jou en ons van rechts-
wege. De Overeenkomst eindigt altijd van rechtswege 
op het moment dat het gebruik van de Diensten wordt 
stopgezet (ongeacht of het gebruik wordt beëindigd op 
initiatief van jou of op initiatief van ons).

7. Inlichtingenplicht gebruiker
7.1 De gebruikersnaam en het wachtwoord van jouw Mijn-

Qredits account is strikt persoonlijk en mag niet ge-
deeld worden met anderen. 

7.2 Jij zult ons onmiddellijk inlichten over onbevoegd ge-
bruik van jouw MijnQredits account en/of wachtwoord. 
Ook een andere inbreuk op de beveiliging van Mijn-
Qredits website zal je onmiddellijk melden bij ons. Jij 
kunt aansprakelijk worden gesteld als je ons niet tijdig 
inlicht. Ook ben je zelf verantwoordelijk als onjuist ge-
bruik wordt gemaakt van jouw MijnQredits account. 

8.  Auteursrecht
8.1  Alle inhoud op de MijnQredits website, zoals tekst, af-

beeldingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, au-
dioclips en software, is eigendom van ons of van onze 
leveranciers die (een deel van) de inhoud hebben aan-
geleverd. De compilatie (het verzamelen, arrangeren 
en samenstellen) van alle inhoud op deze website is 
het exclusieve eigendom van ons of van onze leveran-
ciers. Alle software die gebruikt wordt op deze website 
is eigendom van ons of onze softwareleveranciers. Alle 
inhoud, samenstelling en software zijn beschermd door 
het auteursrecht. Zonder schriftelijke toestemming van 
ons mag je de Inhoud en informatie niet gebruiken.  

8.2  Jij mag de MijnQredits website alleen gebruiken voor 
persoonlijk doelen en op een niet-commerciële infor-
matieve manier. Je mag geen enkele vorm van Mijn-
Qredits website verveelvoudigen, verkopen of distri-
bueren. Ook mag geen enkele vorm van MijnQredits 
website of enige Inhoud deel uitmaken van een ander 
werk of publicatie of website, niet in hardcopy en ook 
niet in elektronische vorm.

8.3  Jij mag geen handelingen verrichten die inbreuk (kun-
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 nen) maken op het auteursrecht van ons en/of derden.

9.  Handelsnamen en merken
9.1 “MijnQredits”, is één van de handelsnamen van Qre-

dits. Naast handelsnamen hebben we ook merken en 
logo’s gedeponeerd. Deze handelsnamen en merken 
mogen op geen enkele wijze worden gebruikt in ver-
band met een product of dienst dat niet gerelateerd is 
aan ons, tenzij een voorafgaande schriftelijke toestem-
ming is verkregen van ons. Alle andere handelsnamen 
en merken die geen eigendom zijn van ons mag jij niet 
gebruiken. Wij hebben de handelsnamen en merken 
van derden opgenomen, omdat wij deze mogen gebrui-
ken, bijvoorbeeld vanwege sponsorschap of andere 
bestaande relaties. 

10.  Links naar sites van derden
10.1 Op de MijnQredits website kunnen hyperlinks zijn 

opgenomen naar websites die niet met ons verbonden 
zijn. Dergelijke hyperlinks zijn alleen bedoeld om jou 
te informeren en het zoeken naar nadere informatie 
makkelijker te maken. Ook al zijn wij zorgvuldig bij het 
selecteren van de website(es) en informatie van der-
den, wij zijn niet aansprakelijk voor de Inhoud, het ge-
bruik van de informatie en de website(s). Als je gebruikt 
maakt van de links, is dat voor jouw eigen risico en jij 
bent volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen van 
het gebruiken van de links en de informatie.

11   Aansprakelijk 
11.1 Wij staan op geen enkele wijze in voor de juistheid en 

correctheid van de Inhoud en de informatie die beschik-
baar is via de MijnQredits website. Wij zijn dan ook niet 
aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het ge-
bruik van (de informatie op) MijnQredits website. 

11.2 Wij garanderen niet dat de MijnQredits website altijd, 
foutloos en/of zonder onderbrekingen functioneert. Wij 
zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van 
het niet kunnen gebruiken van de MijnQredits website 
of voor schade door het gebruik van de MijnQredits 
website (onder meer als gevolg van evt. virussen).

11.3 De informatie en Inhoud die beschikbaar is op de 
MijnQredits Website is uitdrukkelijk niet bedoeld als ad-
vies voor concrete situaties. Wij zijn niet aansprakelijk 
voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct 
of indirect het gevolg is van het gebruik van informatie 
en/of gebruik van  MijnQredits website en/of voor han-
delingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informa-
tie die op of via de MijnQredits website is verkregen.

11.4 Wij zijn is niet aansprakelijk voor enige schade en/
of kosten door jou geleden en/of door jou gemaakt als 
gevolg van een beperking van jouw account dan wel 
door een blokkering van jouw account.

12. Wijziging(en) Gebruiksvoorwaarden
12.1 Wij kunnen de informatie op de MijnQredits website 

altijd wijzigen. Wij adviseren jou dan ook regelmatig te 
controleren of informatie op de MijnQredits website is 
gewijzigd. 

12.2 Wij mogen deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen of 
aanvullen. Jij wordt op de hoogte gebracht van de nieu-
we gebruiksvoorwaarden.

13.  Eventueel strijdige bepalingen
13.1 Als wij een bepaling niet afdwingen in of buiten rech-

te, impliceert dit niet dat wij afstand doen van dat recht 
om dat op een later moment alsnog te doen. Indien één 
of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaar-
den nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige 
bepalingen onverminderd van kracht. Wij zullen in dat 
laatste geval een nieuwe bepaling opstellen die zoveel 
mogelijk in overeenstemming is met hetgeen is bepaald 
in deze Gebruiksvoorwaarden.

14.  Toepasselijk recht

14.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst 
is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele ge-
schillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 
van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.
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