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Bijzondere voorwaarden voor Rabo
JongerenRekening 2017
1. Uitleg gebruikte woorden
Wij gebruiken bepaalde woorden in de overeenkomst en in de voorwaarden. Hieronder lees je wat wij met een aantal van deze
woorden bedoelen.
Overeenkomst:

de tussen jou en ons gesloten overeenkomst waarvoor deze bijzondere voorwaarden gelden.

Wij:

de Coöperatieve Rabobank U.A.

Jij/je:

de rekeninghouder.

Wettelijk vertegenwoordiger:

iedere persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij heeft over jou.

Rekening:

de Rabo JongerenRekening.

2. Voor wie is de rekening bedoeld?
De rekening is bedoeld voor jongeren tot achttien jaar. Jij mag de rekening alleen privé gebruiken.
3. Het gebruik van de rekening
1.

Je kunt met de rekening gebruik maken van betaaldiensten en betaalinstrumenten. Zo kun je bijvoorbeeld geld overboeken.
Dit is een betaaldienst. Ook kun je gebruik maken van een bankpas. Een bankpas is een voorbeeld van een betaalinstrument.

2.

Wij bepalen welke betaaldiensten en betaalinstrumenten je kunt gebruiken als je een rekening hebt. Jouw wettelijk
vertegenwoordiger bepaalt vanaf welk moment jij gebruik kunt maken van één of meer van deze betaaldiensten en/of
betaalinstrumenten. En vanaf welk moment jij een betaaldienst en/of betaalinstrument niet meer mag gebruiken.

3.

Iedere wettelijk vertegenwoordiger mag de rekening ook gebruiken. Wij kunnen aan dit gebruik voorwaarden stellen. Jouw
wettelijk vertegenwoordiger is ook diegene die wijzigingen door kan geven en de rekening kan opzeggen.

4.

Jouw wettelijk vertegenwoordiger kan aan ons meedelen dat hij of zij bezwaar maakt tegen het gebruik van de rekening door
een andere wettelijk vertegenwoordiger. Jouw wettelijk vertegenwoordigers kunnen de rekening dan alleen nog samen
gebruiken. Jij kunt dan zelf de rekening niet meer gebruiken.

5.

Geeft iemand aan wettelijk vertegenwoordiger te zijn? Dan kunnen wij daar bewijs van vragen. Wij bepalen of het bewijs
voldoende is.

4. Informatie over de rekening
Als de rekening is gebruikt, informeren wij je één keer per maand over het gebruik van de rekening. Bijvoorbeeld over bij- en
afschrijvingen. Wij hoeven jou niet te informeren als de rekening niet is gebruikt.
5. Niet rood staan
1.

Jij krijgt geen krediet op de rekening. Je mag dus niet rood staan.

2.

Het tegoed op de rekening moet voldoende zijn om eventuele kosten die jij verschuldigd bent aan de bank van de rekening af
te kunnen boeken. Denk hierbij aan de kosten voor opnames in het buitenland.
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3.

Houd er rekening mee dat wij de kosten ook van de rekening afboeken als het tegoed onvoldoende is. Daardoor kom je dan
rood te staan. Als dit gebeurt, sta je rood zonder toestemming van de bank. Dit noemen wij een ‘ongeoorloofde roodstand’.

6. Voorwaarden
1.

Naast deze bijzondere voorwaarden gelden er ook algemene voorwaarden voor de overeenkomst. Voor zover deze bijzondere
voorwaarden afwijken van andere algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomst, gaan deze bijzondere
voorwaarden voor.

2.

Wij kunnen deze bijzondere voorwaarden wijzigen. Wij kunnen dat onder meer doen om dezelfde redenen als wij de
algemene voorwaarden kunnen wijzigen. Je vindt deze redenen in de algemene voorwaarden. Wij laten het je weten als wij
deze bijzondere voorwaarden wijzigen. Minimaal twee maanden voordat de wijziging in gaat, hoor je dat van ons.

3.

Bij het niet eens zijn met de wijziging, kan jouw wettelijk vertegenwoordiger namens jou de overeenkomst opzeggen. Dit kost
niets. Als vóór de ingangsdatum van de wijziging niet gereageerd is, is de wijziging aanvaard.

De tekst van deze Bijzondere voorwaarden voor Rabo JongerenRekening 2017 is op 5 september 2017 gedeponeerd bij de griffier
van de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, onder nummer 266/2017.
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