
  
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

we.trade 

Definitielijst 

Om onduidelijkheid in de gebruikte begrippen te voorkomen staat hieronder de definitielijst uit het 

Rulebook verklaard. 

Acceptance: het accepteren van het contract op we.trade en de contractvoorwaarden  

Adherence Agreement: de overeenkomst tussen klant en bank met daarin de verwijzing naar het 

Rulebook.  

Aftership Site: www.afterschip.com welke gebruikt wordt voor de track- en tracegegevens binnen 

we.trade.   

Authorisations: de autorisatie tot we.trade voor geautoriseerde gebruikers  

Authorised Personnel: geautoriseerde gebruikers die namens het bedrijf alle handelingen op het 

platform mogen uitvoeren. 

Auto-Settlement:  de automatische verwerking van de betaling nadat er aan de betaalvoorwaarden 

van het contract is voldaan. 

Auto-Settlement Notification: een notificatiebericht van we.trade waarin het voldaan van de 

betaalvoorwaarden wordt vermeld en een betaaldatum wordt aangegeven.  

Bank: een bank die aangesloten is bij we.trade. 

Bank Payment Undertaking of BPU: betalingszekerheid: een onherroepelijke verplichting van de 

bank van de koper, aangevraagd door de koper, om aan de betalingsverplichting binnen het contract 

te voldoen. 

Bank Products: bankdiensten: de door de bank aangeboden diensten via we.trade. Momenteel zijn 

dit voor Rabobank de producten Betalingszekerheid en Factuurvoorschot met Betalingszekerheid. 
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Banking Business Day: bankwerkdagen. In het bepaling van de betaaldatum van een contract wordt 

rekening gehouden met de dagen waarop de banken geen transacties verwerken zoals de 

weekenddagen en een aantal feestdagen. Deze dagen worden vastgesteld volgens de international 

standaard TARGET.  

Buyer: koper: een geautoriseerde koper op we.trade 

Buyer’s Bank: bank van de koper.  

Buyer’s Bank Account: rekeningnummer van de koper wat gebruikt wordt voor de betaling nada ter 

aan de betaalvoorwaarden van het contract is voldaan. 

Cancellation Acceptance: de acceptatie van een annuleringsverzoek.  

Cancellation Initiator: de aanmaker van een annuleringsverzoek. Na het aanmaken van een 

annuleringsverzoek voor een contract moet de wederpartij het verzoek accepteren om het contract te 

annuleren. 

Cancellation Respondent: de wederpartij van een annuleringsverzoek  

Client Directory: de database van we.trade waarin alle publieke gegevens van de gebruikers 

opgeslagen worden. Deze gegevens zijn voor alle gebruiker beschikbaar.  

Communication: de communicatie tussen gebruikers via het contract of via de notificaties van 

we.trade. 

Compliance Action: als de transactie tegen de internationale en lokale  wet- en regelgeving ingaat 

heeft de bank het recht om de transactie tegen te houden of extra informatie op te vragen over de 

transactie. 

Confidential Information: de vertrouwelijke informatie die een gebruiker op we.trade zet. 

Uitzonderingen hierop zijn: informatie die sowieso publiek beschikbaar is; informatie die gestuurd is 

naar een derde partij die wettelijk verplicht is dit publiek te maken.  

Confirmed Smart Contract Data Set: de gegevens in het contract die door beide partijen 

geaccepteerd is. 

Credentials: de door Rabobank aangeleverde toegangsgegevens tot we.trade.  

Customer: klant: een gebruiker van we.trade als koper en/of verkoper. 

Customer Adherence Rules: de regels die de bank over moet nemen in de klantovereenkomst zodat 

gebruikers zich verbinden aan het Rulebook 

Customer Agreement: de bankspecifieke klantovereenkomst voor we.trade.  

Data Protection Laws: privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, 

GDPR in Engels, EU 2016/679)  

Delivery Term Incoterms (International Commercial Terms) is een internationale standaard over de 

rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen, ontwikkeld en 

gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC):  
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(a) EXW – af fabriek; 

(b) FCA – Vrachtvrij tot vervoerder; 

(c) DDP – Franco inclusief rechten; 

(d) DAP – Overeengekomen plaats van bestemming; 

(e) CPT – Vracht betaald tot; 

(f) CIP – Vracht en verzekering tot; 

(g) DAT – Geleverd op terminal  

(h) FAS – Vrachtvrij langszij schip 

(i) FOB – Vrachtvrij aan boord 

(j) CFR – Kostprijs en vracht 

(k) CIF – Kostprijs, verzekering en vracht  

Dispute: geschil. 

Enrolled Trader: de gebruiker van we.trade die via zijn bank toegang heeft. 

Enrolling Bank: de bank die verantwoordelijk is voor een gebruiker van we.trade. 

Enrolment: het proces om een gebruiker toegang te geven tot we.trade dmv de klantovereenkomst en 

het geven van de inloggegevens.    

EU Common Military List: de lijst van gemeenschappelijke regels voor de controle op de uitvoer 

van militaire technologie en uitrusting, 2008/944/CFSP. 

Expiry Date: verloopdatum: de datum in het contract dat er aan alle betaalvoorwaarden moet zijn 

voldaan. Indien er om 23.59 op de verloopdatum niet aan de voorwaarden is voldaan vervallen 

automatisch alle aansprakelijkheden in het contract. 

Favorites: handelaren kunnen een bedrijf als favoriet instellen (zichtbaar voor alle handelaren in zijn 

bedrijf), en kunnen hiermee zoekopdrachten filteren. 

Force Majeure Event: een gebeurtenis buiten de redelijke invloedsfeer van we.trade dat er voor 

zorgt dat het platform onbeschikbaar wordt.  

Incoterms: Incoterms (International Commercial Terms) is een internationale standaard over de 

rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen, ontwikkeld en 

gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC): 

Indicated Amount: het totaalbedrag van het contract. 

Initiating Party: de partij die het contract aanmaakt op we.trade. 

Initiating Party’s Bank: de bank van de partij die het contract aanmaakt op we.trade. 
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Insolvent: de partij die niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen 

Invoice Date: de factuurdatum van de factuur behorende bij de transactie 

Licence and Services Agreement: de overeenkomst tussen de bank en we.trade 

Loss: verlies in elke vorm van schade, betalingen, eisen, claims, uitgaven, kosten of enige andere 

aansprakelijkheid. 

Mandatory Smart Contract Data Set: verplichte gegevens die in het contract op we.trade 

opgenomen moeten worden.  

Maturity date: de uiterlijke datum van de betaling van het contract volgens de onderliggende 

overeenkomst 

Minimum financing period: het minimum aantal kalenderdagen als betalingstermijn waarvoor 

financiering aangevraagd kan worden  

Modified Smart Contract Data Set: aangepaste gegevens in een contract voordat het door alle 

partijen geaccepteerd is.  

Notification: een automatische notificatie van we.trade dat een gebeurtenis op het platform aangeeft. 

Original Smart Contract Data Set de originele gegevens in een contract voordat een wijziging door 

alle partijen geaccepteerd is. 

Payment Date: Betaaldatum: zie de leaflet ‘Tijdslijnen betaling’  

Payment Execution Date verwerkingsdatum van de betaling: zie de leaflet ‘Tijdslijnen betaling’.  

Payment Terms: de betaalvoorwaarden zoals opgenomen in de onderliggende overeenkomst. 

Personal Data: alle persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG, GDPR in Engels, EU 2016/679). 

PSD 2: richtlijn van de EU voor betaaldiensten : Payment Services Directive 2015/2366/EU.  

Publicly Available Trader Information: de publieke informatie van iedere handelaar op we.trade 

die via het platform voor iedereen beschikbaar is. Dit zijn de naam van de organisatie, de 

adresgegevens en contactgegevens. 

Rectified Smart Contract Data Set gecorrigieerde gegevens in een contract voordat het door alle 

partijen geaccepteerd is. 

Rejection Notification een automatische notificatie van we.trade dat een aanvraag voor 

Betalingszekerheid is afgekeurd. 

Respondent: de ontvangende partij van een contractvoorstel; dus de wederpartij van de initiërende 

partij. 

Respondent’s Bank de bank van ontvangende partij van een contractvoorstel. 

Sanctioned Country: een gesanctioneerd land. Sancties zijn maatregelen naar aanleiding van een 

schending of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid.  



5 
 

Sanctioned Person een gesanctioneerde persoon. 

Sanctions Sancties zijn maatregelen naar aanleiding van een schending of bedreiging van de 

internationale vrede en veiligheid. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan de bestrijding van terrorisme. De 

Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) hanteren al jaren sancties tegen bepaalde landen, 

met als doel de activiteiten of het beleid in die landen te veranderen. Sancties kunnen ook gelden voor 

een organisatie of een persoon.  

Seller: verkopende partij binnen het contract 

Seller’s Bank: bank van de verkoper. 

Seller’s Bank Account: rekening van de verkoper. 

Service Provider: een derde die diensten levert aan het we.trade platform. 

Settlement Conditions: de condities die binnen de betaalvoorwaarden aangemerkt worden. Op basis 

van deze condities wordt de betaling uitgevoerd. Koper en verkoper verplichten zich aan het voldoen 

van deze condities.   

Smart Contract: contract op we.trade waarin koper en verkoper afspraken vastleggen over de 

onderliggende handelsovereenkomst en de condities waarna tot betaling overgegaan mag worden.  

Smart Contract Data Set: de gegevens in het contract. Deze dataset wordt in we.trade weergegeven 

bij het aanmaken van een contract.  

Suspension Period: de periode van 7 dagen na een Force Majeur Event.   

Total Price: het totaalbedrag van het contract en de onderliggende overeenkomst.  

Total Price Tolerance: indien de koper een Betalingszekerheid aanvraagt kan er binnen het contract 

een tolerantiebedrag afgesproken worden indien het uiteindelijke totaalbedrag nog kan wijzigen. Een 

goedgekeurde Betalingszekerheid blijft gelden indien het uiteindelijke totaalbedrag binnen de 

tolerantie valt.  

Trader: de koper of verkoper. 

Transaction: de transactie tussen koper en verkoper die vastligt in de onderliggende overeenkomst 

en het onderwerp is van het contract op we.trade. 

Transport API: een automatische koppeling, op basis van track en trace-gegevens, om de status van 

de levering van de goederen van een contract te achterhalen en weer te geven in we.trade. 

Triggering Event:  een gebeurtenis op we.trade die ervoor zorgt dat een conditie binnen de 

betaalvoorwaarden wordt voldaan, of een andere gebeurtenis op we.trade in gang zet. Dit kan door 

een actie van een gebruiker zijn of door een automatische koppeling. 

Underlying Agreement: de overeenkomst tussen koper en verkoper die onderliggend is aan het 

contract op we.trade.   

User: gebruiker van we.trade. Dit kunnen zijn: bank, koper of verkoper, of een derde partij die binnen 

de afspraken van het Rulebook toegang heeft. 
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User Manual: de handleiding van we.trade zoals beschikbaar op het platform. Daarnaast heeft 

Rabobank een vertaling naar eigen leaflets gemaakt.  

we.trade: WE.TRADE INNOVATION DAC, opgericht in Ierland specifiek voor de activiteiten van 

we.trade onder registratienummer 621543 met kantoor in 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, 

Ireland. Onder we.trade wordt ook vaak het we.trade platform verstaan. 

we.trade Inbox:  de plek waar notificaties voor gebruikers in we.trade zichtbaar zijn. 

we.trade Platform: het platform wat door de organisatie WE.TRADE INNOVATION DAC geleverd 

wordt aan banken en gebruikers.  

we.trade Platform Services:  de beschikbare diensten op het we.trade platform: notificaties, 
transacties, toegang tot publieke gegevens en toegang tot bankdiensten. 
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Annex 2 aanvullende begrippen mbt Betalingszekerheid 

 
Automatically Permitted Amendment:  een wijziging van het smart contract wat automatisch door 
de bank geaccepteerd wordt. Hieronder vallen prijswijzigingen binnen het toleratiebedrag, 
rekeninggegevens en wijzigingen in de levering zolang het binnen hetzelfde land valt. 
 
Bank Payment Undertaking of BPU: een w Een optioneel product dat via het we.trade platform 
kan worden aangevraagd door de Klant (in het geval u goederen importeert) aan Rabobank. Het 
betreft een onherroepelijke betalingsverplichting van Rabobank namens haar Klant aan (de bank van) 
de wederpartij van de Klant. 

 

BPU Applicant: de aanvrager van de BPU (de koper) bij zijn bank  

BPU Assignee: de bank van de verkoper aan wie de rechten onder het BPU zijn toegewezen.  

BPU Beneficiary: de gebruiker die de begunstigde is van de BPU. Dit kan de verkoper zijn of zijn 

bank. 

BPU Force Majeure Event: een gebeurtenis bij de bank van de verkoper buiten de redelijke 

invloedsfeer dat er voor zorgt dat de bank onbeschikbaar wordt. 

BPU Issuing Bank:  de bank van de koper.  

BPU Party: een partij binnen de BPU: de BPU Applicant, BPU Issuing Bank of BPU Beneficiary. 

BPU Request Notification:  de notificatie die we.trade verstuurd aan de bank van de koper om de 

aanvraag van een BPU aan te geven. 

BPU Seller: de verkoper binnen het contract. 

Issuance: de registratie op we.trade van de BPU. 

 

Annex 3 aanvullende begrippen mbt Factuurvoorschot met betalingszekerheid 
 

BPU Financing: Een optioneel product dat via het we.trade platform kan worden aangevraagd door 

de Klant (in het geval u goederen exporteert) aan Rabobank. Het betreft een aanvraag voor een 

voorfinanciering. Rabobank kan beslissen om het factuurbedrag voor te financieren aan de Klant 

waarbij de “betalingszekerheid” van de bank van de wederpartij van de Klant als zekerheid dient voor 

Rabobank. 

BPU Standard Form Assignment De standaardwijze via we.trade om de rechten op de transactie 

van koper naar de bank van de koper toe te wijzen.  

Annex 4 aanvullende begrippen mbt Factuurvoorschot zonder betalingszekerheid 
 

Dit product wordt door Rabobank niet gevoerd. 


