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1. Definities 
In de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden  

wordt verstaan onder: 

1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaar-

den.

1.2 Batch: Betaal- en/of Incasso-opdrachten die conform 

de Voorschriften als één groep tegelijk door de Rabo-

bank worden ontvangen.

1.3 Betaalopdracht: een opdracht van de Klant aan de 

Rabobank tot uitvoering van een Rabobank Euro-

betaling.

1.4 Equens: equensWorldline SE, statutair gevestigd  

te Utrecht.

1.5  Incasso-opdracht: een opdracht van de Klant aan de 

Rabobank tot uitvoering van een (Bedrijven) Euro-

incasso op grond van een tussen de Rabobank en de 

Klant gesloten contract inzake Rabobank (Bedrijven) 

Euro-incasso of een vervanger daarvan.

1.6 Inrichtingsformulier: een door de Rabobank aange-

wezen formulier waarmee de Klant zijn keuzes voor 

het gebruik van Rabo Equens CPS aan de Rabobank 

opgeeft.

1.7 Klant: de partij die de Overeenkomst met de Rabo-

bank heeft gesloten.

1.8 Overeenkomst: de tussen de Rabobank en de Klant ge-

sloten overeenkomst inzake Rabo Equens CPS waarop 

de Algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.9 Rabo Equens CPS: de door de Rabobank op grond 

van de Overeenkomst aan de Klant te leveren dienst 

voor het door een Servicebureau namens de Klant 

aanleveren van Incasso- en Betaalopdrachten via 

Equens.

1.10 Rabobank: de Coöperatieve Rabobank U.A., statutair 

gevestigd te Amsterdam. 

1.11 Rekening: de in de Overeenkomst vermelde 

rekening(en)-courant.

1.12 Servicebureau: het in de Overeenkomst en/of op het 

Inrichtingsformulier vermelde Servicebureau dat  

namens de Klant Incasso-en/of Betaalopdrachten 

mag aanleveren bij Equens via Rabo Equens CPS.

1.13 Site: www.rabobank.nl of een door de Rabobank 

aangewezen site die daarvoor in de plaats komt.

1.14 Voorschriften: de voorschriften van de Rabobank die 

van toepassing zijn op Rabo Equens CPS, waaronder 

de productinformatie van Rabo Equens CPS.

1.15 Werkdag: de in de Voorschriften als werkdagen aan-

gemerkte dagen.

2. Kenmerken Rabo Equens CPS 
Met Rabo Equens CPS mag de Klant met inschake-

ling van het Servicebureau en Equens op elektronische 

wijze Betaal- en Incasso-opdrachten bij de Rabobank 

aanleveren met inachtneming van het bepaalde in de 

Overeenkomst, het geaccepteerde Inrichtingsformulier, 

de Algemene voorwaarden en de Voorschriften.  

Om Rabo Equens CPS te kunnen gebruiken voor 

Euro-betalingen (en Incasso-opdrachten) moet de 

Klant ook een overeenkomst hebben met de Rabo-

bank inzake Rabobank Internetbankieren Professional 

(hierna: RIB Pro). 

Uitsluitend Betaalopdrachten die ten laste van, en 

Incasso-opdrachten die ten gunste van de Rekening 

worden uitgevoerd, kunnen met Rabo Equens CPS 

worden aangeleverd. 

De Klant kan Rabo Equens CPS uitsluitend gebruiken 

voor het geven van Betaalopdrachten voor de Ra-

bobank betaaldienst Euro-betalingen en/of Incasso-

opdrachten voor de Rabobank betaaldienst (Bedrij-

ven) Euro-incasso. De overige kenmerken van Rabo 

Equens CPS zijn beschreven in de  Voorschriften  

op de Site. 
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2.1 De Rabobank heeft het recht de kenmerken van Rabo 

Equens CPS te wijzigen en zal de Klant informeren 

over die wijzigingen, dan wel de Klant via de Site of 

op andere wijze in de gelegenheid stellen daarvan 

kennis te nemen.

2.2 Op de Betaalopdrachten die via Rabo Equens CPS 

worden aangeleverd zijn ook de algemene voor-

waarden voor rekening-courant van de Rabobank 

die gelden voor de Rekening van toepassing . In die 

voorwaarden zijn onder meer de gronden voor het 

weigeren van de uitvoering van een Betaalopdracht 

en de maximum uitvoeringstermijn voor zo’n Betaal-

opdracht opgenomen.

2.3 Op de Incasso-opdrachten die via Rabo Equens CPS 

worden aangeleverd, is ook het contract van toepas-

sing op grond waarvan de Klant mag incasseren met 

Rabobank (Bedrijven) Euro-incasso. 

2.4 Op de Betaalopdrachten die via Rabo Equens CPS 

worden aangeleverd en via RIB Pro worden goedge-

keurd zijn – naast de algemene voorwaarden voor 

rekening-courant van de Rabobank die gelden voor 

de Rekening  - ook de bepalingen uit de Algemene 

voorwaarden voor online diensten zakelijk van de 

Rabobank van toepassing, waar onder meer is opge-

nomen hoe instemming via RIB Pro voor een Betaal-

opdracht wordt gegeven. Of hoe een (Batch met) 

Betaalopdrachten kan worden ingetrokken.

3. (Inrichtings) formulier(en)

3.1 Voordat de Klant Rabo Equens CPS kan gebruiken, 

moet de Klant een Inrichtingsformulier hebben inge-

diend, dat door de Rabobank is geaccepteerd. In het 

Inrichtingsformulier geeft de Klant onder meer aan 

hoe en voor welke (betaal)diensten en voor welke 

Rabobankproducten c.q. Productovereenkomsten hij 

Rabo Equens CPS wil gebruiken, en wat de daarvoor 

relevante gegevens zijn.

3.2 De Klant moet het door de Rabobank ter beschikking 

gestelde en vervolgens door de Klant volledig ingevul-

de Inrichtingsformulier ondertekenen en conform de 

Voorschriften bij de Rabobank indienen. Alleen als de 

Rabobank het ontvangen Inrichtingsformulier accep-

teert, zal de Rabobank de Klant dit en de datum waarop 

Klant Rabo Equens CPS conform het geaccepteerde 

Inrichtingsformulier kan gebruiken, melden. 

Als de Rabobank het Inrichtingsformulier accepteert, 

is het geaccepteerde Inrichtingsformulier vanaf de in 

de vorige zin bedoelde datum een integraal onder-

deel van de Overeenkomst.

3.3 De Klant kan de Rabobank vragen een door de Rabo-

bank geaccepteerd Inrichtingsformulier te wijzigen, 

door een nieuw Inrichtingsformulier bij de Rabobank 

in te dienen conform het bepaalde in artikel 3.2. In 

afwijking van het bepaalde van artikel 3.2 hoeven 

uitsluitend de door de Klant gevraagde wijzigingen in 

het Inrichtingsformulier te worden ingevuld. 

Alleen als de Rabobank het ontvangen Inrichtingsfor-

mulier accepteert, zal de Rabobank de Klant dit en de 

datum waarop Rabo Equens CPS gebruikt kan wor-

den op de basis van het nieuwe Inrichtingsformulier 

melden. Het nieuwe Inrichtingsformulier is daardoor 

(onderdeel van) het geaccepteerde Inrichtings-

formulier. Vanaf de in de voorlaatste zin bedoelde 

datum wijzigt ook de Overeenkomst conform het 

nieuwe geaccepteerde Inrichtingsformulier.

4. Servicebureau

4.1 De Klant kan Rabo Equens CPS uitsluitend gebruiken 

met inzet van het Servicebureau. De Klant is verant-

woordelijk voor alle handelingen van het Servicebu-

reau in relatie tot Rabo Equens CPS.  

De Klant zal voor eigen rekening en risico afspraken 

maken met het Servicebureau over de inzet van het 

Servicebureau door de Klant bij het gebruik van Rabo 

Equens CPS. De Rabobank is geen partij bij deze 

afspraken en niet verantwoordelijk voor de nakoming 

daarvan. De Klant vrijwaart de Rabobank voor alle 

vorderingen van het Servicebureau in verband de 

tussen Servicebureau en de Klant gemaakte afspraken 

met betrekking tot Rabo Equens CPS, en vergoedt 

aan de Rabobank op eerste verzoek alle schade die de 

Rabobank lijdt als gevolg van zulke vorderingen. 
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4.2 Het Servicebureau kan uitsluitend worden ingezet 

voor Rabo Equens CPS, als het Servicebureau voor 

eigen rekening en risico een daartoe geschikt contract 

met Equens heeft. De Klant staat er jegens de Rabo-

bank voor in dat het Servicebureau zo’n contract heeft 

en de verplichtingen jegens Equens daaruit nakomt. 

5. Equens

5.1 De Klant mag Rabo Equens CPS uitsluitend gebruiken 

met inzet van Equens via het Servicebureau. De Klant is 

verantwoordelijk voor alle handelingen van Equens in 

relatie tot Rabo Equens CPS. 

De Klant staat er voor in dat het Servicebureau ten be-

hoeve van de Klant afspraken maakt met Equens over 

de inzet van Equens bij het gebruik van Rabo Equens 

CPS door de Klant. De Rabobank is geen partij bij deze 

afspraken en niet verantwoordelijk voor de nakoming 

daarvan. De Klant vrijwaart de Rabobank voor alle 

vorderingen van het Servicebureau en/of Equens in 

verband de tussen Servicebureau en Equens gemaakte 

afspraken met betrekking tot Rabo Equens CPS en ver-

goedt aan de Rabobank op eerste verzoek alle schade 

die de Rabobank lijdt als gevolg van zulke vorderingen.

5.2 De op grond van het tussen Equens en Servicebureau 

gesloten contract door Equens aan het Servicebureau 

te verlenen diensten zijn geen onderdeel van Rabo 

Equens CPS. De Rabobank is niet verantwoordelijk 

voor Equens en niet aansprakelijk voor de nakoming 

van de verplichtingen van Equens jegens het Service-

bureau of de Klant. 

6. Gebondenheid Klant aan gebruik Rabo 
Equens CPS door Servicebureau en Equens

6.1 De Klant is jegens de Rabobank onherroepelijk en 

onvoorwaardelijk gebonden aan alle (rechts)hande-

lingen die Equens en het Servicebureau verrichten 

in relatie tot Rabo Equens CPS, daaronder maar niet 

uitsluitend het aanleveren van Betaalopdrachten 

en Incasso-opdrachten met Rabo Equens CPS en 

het daarmee geven van instemming voor Incasso-

opdrachten.

6.2 De Klant draagt het risico van onbevoegd gebruik 

van Rabo Equens CPS door het Servicebureau en/of 

Equens. De Klant is met uitsluiting van de Rabobank 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van 

Rabo Equens CPS door het Servicebureau en Equens.

6.3 De Klant staat er voor in dat Equens en het Servicebu-

reau er voor zorgen dat Rabo Equens CPS uitsluitend 

toegankelijk is voor en kan worden gebruikt door 

personen die bevoegd zijn om daarmee namens 

Equens en het Servicebureau (rechts)handelingen te 

verrichten voor of namens de Klant.

6.4 De Klant staat er voor in dat Equens en het Servicebu-

reau Rabo Equens CPS veilig gebruiken. De Klant zal het 

gebruik van Rabo Equens CPS door het Servicebureau 

en Equens steeds nauwgezet controleren en zorgt er 

voor dat het Servicebureau en Equens dat ook doen.

6.5 De Klant staat er voor in dat het Servicebureau en 

Equens Rabo Equens CPS uitsluitend met stipte in-

achtneming van zijn instructies (laten) gebruiken. De 

Klant staat er ook voor in dat het Servicebureau en 

Equens dat bij voortduring controleren.

6.6 Zodra de Klant, Equens of het Servicebureau weet of 

vermoedt dat Rabo Equens CPS door een onbevoegde, 

danwel in strijd met zijn instructies is/wordt gebruikt of 

kan worden gebruikt, is de Klant verplicht de Rabobank 

dat conform de Voorschriften onmiddellijk te melden. 

De Rabobank zal de mogelijkheid voor de Klant om 

(rechts)handelingen te (laten) verrichten zo spoedig 

als dat redelijkerwijs mogelijk is blokkeren nadat de 

Rabobank deze melding conform het hiervoor bepaalde 

heeft ontvangen.

7. Einde inschakeling Servicebureau  
of Equens

 Als de Klant de inschakeling van het Servicebureau wil 

beëindigen, een nieuw Servicebureau wil inschakelen 

en/of Equens of de aan Equens verstrekte volmacht 

wil beëindigen, moet de Klant dit aan Rabobank 

melden via het Inrichtingsformulier. De Klant kan 

ook de Overeenkomst beëindigen door schriftelijke 

opzegging conform het bepaalde in artikel 15.1 van 

deze Algemene voorwaarden.
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8. Openstelling en opschorting  
Rabo Equens CPS

8.1 De Rabobank zal commercieel verantwoorde inspan-

ningen verrichten om de Klant gedurende de door 

de Rabobank op de Site bekend te maken tijdstippen 

in staat te stellen Betaal- en Incasso opdrachten met 

Rabo Equens CPS aan te laten leveren. De Rabobank 

heeft, onder meer in geval van storingen, onder-

houdswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, 

het recht Rabo Equens CPS geheel of gedeeltelijk te 

beperken en/of op te schorten. De Rabobank zal de 

Klant zo mogelijk van tevoren via de Site of op andere 

wijze in de gelegenheid stellen kennis te nemen van 

(het voornemen tot) opschorting, tenzij de Rabobank 

dit onwenselijk vindt in verband met bijvoorbeeld 

fraudepreventie of –detectie, bewaking van de inte-

griteit van het bankwezen of belangen van derden.

8.2 De Rabobank heeft het recht, bijvoorbeeld in ver-

band met fraudepreventie of –detectie, bewaking 

van de integriteit van het bankwezen of belangen 

van derden, zonder aankondiging vooraf tijdelijke 

of permanente (nood)maatregelen te treffen die 

gevolgen kunnen hebben voor het gebruik van Rabo 

Equens CPS.

8.3 De Rabobank heeft, zonder tot ingebrekestelling of 

andere formaliteiten of tot vergoeding van schade 

verplicht te zijn, het recht Rabo Equens CPS met on-

middellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schor-

ten zolang de Klant naar de mening van de Rabobank 

zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, 

het geaccepteerde Inrichtingsformulier, de Algemene 

voorwaarden en/of de Voorschriften niet nakomt of 

daarover verschil van mening tussen de Klant en de 

Rabobank, tussen de Rabobank en derden of tussen 

de Klant en derden bestaat.  

Deze opschortingsbevoegdheid laat alle overige 

rechten van de Rabobank, waaronder het recht 

vergoeding van schade te verlangen of de Overeen-

komst te beëindigen, onverlet.

9. Limieten

9.1 De Rabobank heeft het recht limieten voor het ge-

bruik van Rabo Equens CPS te wijzigen en het recht 

(nieuwe) limieten in te stellen bij het gebruik van 

Rabo Equens CPS door de Klant, bijvoorbeeld (maar 

niet beperkt tot) limieten met betrekking tot het 

aantal Incasso- of Betaalopdrachten of batches in een 

periode, het aantal Incasso- en/of Betaalopdrachten 

per batch, het totaalbedrag van de Incasso- of Betaal-

opdrachten (in een batch), het totaalbedrag van alle 

batches in een periode. 

9.2 De Rabobank kan zulke limieten altijd wijzigen en 

zal de Klant informeren over het instellen of wijzigen 

van zulke limieten, dan wel de Klant via de Site of op 

andere wijze in gelegenheid stellen daarvan kennis te 

nemen.

10. Ontvangst Betaal- en Incasso-opdrachten

10.1 Een via Rabo Equens CPS door het Servicebureau 

bij Equens aangeleverde Incasso- of Betaalopdracht 

wordt geacht te zijn ontvangen door de Rabobank 

zodra:

1. de betreffende Incasso- of Betaalopdracht 

conform de Voorschriften door Equens bij de 

Rabobank is aangeleverd; én 

2. in het geval van een Betaalopdracht: de instem-

ming van de Klant voor uitvoering van de met 

Rabo Equens CPS aangeleverde Betaalop-

drachten conform de Voorschriften via RIB Pro 

door de Klant is gegeven en door de Rabobank is 

ontvangen.

10.2 In de Voorschriften zijn de uiterste tijdstippen van 

ontvangst beschreven waarna een met Rabo Equens 

CPS door Equens aangeleverde Betaal- of Incasso-

opdracht geacht wordt de volgende Werkdag te zijn 

ontvangen door de Rabobank. Als de Rabobank de 

Betaal- of Incasso-opdracht ontvangt op een dag die 

geen Werkdag is, geldt de eerstvolgende Werkdag als 

dag van ontvangst.
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11. Instemming 

11.1 De Klant stemt via RIB Pro in met de uitvoering van 

Betaalopdrachten die met Rabo Equens CPS zijn 

aangeleverd met inachtneming van de Voorschriften 

11.2 De Klant wordt geacht te hebben ingestemd 

met de uitvoering van een met Rabo Equens CPS 

aangeleverde Incasso-opdracht door het enkele feit 

dat Equens die Incasso-opdracht heeft aangeleverd 

bij de Rabobank. 

12. Herroepen Betaal- en Incasso-opdrachten 
via Rabo Equens CPS 

De Klant kan via Rabo Equens CPS aangeleverde 

Betaalopdrachten en Incasso-opdrachten conform 

de Voorschriften herroepen. Als het verzoek tot her-

roeping na het in artikel 10.1 bedoelde moment van 

ontvangst door de Rabobank is ontvangen, hoeft 

de Rabobank het verzoek niet uit te voeren. In een 

Batch aangeleverde Betaalopdrachten en Incasso-

opdrachten kunnen alleen worden herroepen door 

het herroepen van de gehele Batch. Zodra in de 

toekomst de mogelijkheid zal bestaan om individu-

ele Betaalopdrachten en/of Incasso- opdrachten uit 

een Batch te herroepen, zal de Rabobank de Klant 

hierover informeren op een door de Rabobank te 

bepalen wijze.  

In de Voorschriften is bepaald aan welke eisen het 

verzoek tot herroeping moet voldoen en op welke 

wijze dat verzoek bij de Rabobank ingediend moet 

worden.

13. Storingen in Rabo Equens CPS  
Als de Klant, het Servicebureau of Equens technische 

storingen constateert in Rabo Equens CPS, moet 

de Klant dat aan de Rabobank melden met 

inachtneming van de Voorschriften. 

Storingen in de eigen goederen en diensten (zie 

artikel 22), daaronder ook maar niet alleen de door de 

Klant van het Servicebureau afgenomen diensten en 

de door het Servicebureau met Equens afgesproken 

diensten, moet de Klant zelf (laten) oplossen. 

14. Tarieven

14.1 De door de Klant voor de betaaldienst Rabo Equens 

CPS aan de Rabobank verschuldigde tarieven 

zijn vermeld in de Overeenkomst of in de in de 

Overeenkomst bedoelde brochure.

14.2 De Rabobank mag de (hoogte van de) tarieven, de 

berekenings- en afrekenperiode en de berekenings- 

en afrekenmethode of -systematiek daarvan 

wijzigen, en nieuwe tarieven in rekening brengen. 

De Rabobank zal de Klant ten minste dertig dagen 

voor de ingangsdatum van wijziging van tarieven, de 

berekenings- en afrekenperiode of de berekenings- 

dan wel afrekenmethode of –systematiek, of het in 

rekening brengen van nieuwe tarieven daarvan op 

de hoogte stellen, dan wel de Klant via de Site of 

op andere wijze in de gelegenheid stellen daarvan 

kennis te nemen.

15. Looptijd Overeenkomst

15.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor 

onbepaalde tijd. De Klant en de Rabobank zijn 

ieder bevoegd de Overeenkomst door schriftelijke 

opzegging te beëindigen met inachtneming van een 

termijn van ten minste tien kalenderdagen. De Klant 

moet hiervoor het Inrichtingsformulier gebruiken. 

 

De Klant dient nog afzonderlijk de overeenkomst 

inzake RIB Pro te beëindigen indien de Klant deze 

enkel heeft afgesloten om gebruik te kunnen maken 

van Rabo Equens CPS.

15.2 De Rabobank is bevoegd de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of 

andere formaliteiten en zonder tot vergoeding van 

schade of restitutie van vergoedingen aan de Klant 

gehouden te zijn, te beëindigen:

• als de Klant tekortkomt in de nakoming van één van 

zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeen-

komst, het geaccepteerde Inrichtingsformulier, deze 

Algemene voorwaarden en/of de Voorschriften;
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• bij (het aanvragen van) faillissement, (het 

aanvragen van) surseance van betaling, ondercu-

ratelestelling en/of overlijden van de Klant; 

• bij onderbewindstelling van en/of bij beslag op 

(een gedeelte van) het vermogen van de Klant;

• bij van toepassingverklaring van een wettelijke 

schuldsaneringsregeling op de Klant;

• bij opheffing en/of beëindiging en/of overdracht 

van (een aanmerkelijk deel van) het bedrijf van 

de Klant;

• als de Klant een rechtspersoon is: bij ontbinding, 

fusie en/of splitsing van de Klant;

• als de relatie tussen de Rabobank en de Klant 

of het gebruik van Rabo Equens CPS door de 

Klant naar de mening van de Rabobank schade 

toebrengt of kan toebrengen aan de integri-

teit en/of reputatie van de Rabobank en/of het 

imago van Rabo Equens CPS of als daardoor de 

integriteit van de financiële sector gevaar loopt. 

15.3 Ook na beëindiging van de Overeenkomst blijven de 

bepalingen uit deze Algemene voorwaarden die naar 

hun aard doorlopen zoals -maar niet beperkt tot- het 

bepaalde in de artikelen 18, 19, 21, 23 tot en met 29, 32 

en 35 van deze Algemene voorwaarden, van kracht. 

16. Voorschriften

16.1 Op het gebruik van Rabo Equens CPS zijn de 

Voorschriften van toepassing. De Voorschriften zijn 

opgenomen op de Site of worden op een andere 

wijze door de Rabobank aan de Klant bekend 

gemaakt of ter beschikking gesteld. 

De Klant moet de Voorschriften naleven.  

De Klant mag Rabo Equens CPS niet gebruiken als de 

Voorschriften niet worden nageleefd.

16.2 De Rabobank mag de Voorschriften wijzigen, en zal 

de Klant informeren over zulke wijzigingen, op een 

door de Rabobank te bepalen wijze. 

16.3 De Klant zorgt ervoor dat de Klant en de door 

hem ingeschakelde derden (daaronder maar niet 

uitsluitend het Servicebureau en Equens)  te allen 

tijde volledig op de hoogte zijn van de Voorschriften.

17. Site

17.1 De Klant zal regelmatig, maar ten minste éénmaal 

per week, op de Site controleren of nieuwe 

informatie over Rabo Equens CPS, daaronder mede 

begrepen  informatie over voorgenomen wijzigingen 

in de kenmerken (artikel 2), tarieven (artikel 14), 

Voorschriften (artikel 15) en benodigde goederen en 

diensten (artikel 22), ter beschikking is gesteld. 

17.2 Bij mededelingen en kennisgevingen door de 

Rabobank via de Site, wordt informatie geacht de 

Klant binnen uiterlijk één week na het ter beschikking 

stellen of publiceren daarvan op de Site te hebben 

bereikt en door de Klant te zijn gelezen.

18. Communicatie

18.1 De Rabobank informeert de Klant over de adres- en 

contactgegevens die de Klant moet gebruiken voor 

mededelingen aan de Rabobank in verband met de 

Overeenkomst.  

De Klant moet zich daarbij aan de Voorschriften houden. 

De Rabobank mag deze adres- en contactgegevens 

wijzigen en zal de Klant informeren over zulke 

wijzigingen, dan wel de Klant via de Site of op een 

andere wijze in de gelegenheid stellen daarvan 

kennis te nemen.

18.2 De adres- en contactgegevens van de Klant die 

de Rabobank kan gebruiken voor mededelingen 

aan de Klant in het kader van de Overeenkomst, 

zijn beschreven in het geaccepteerde 

Inrichtingsformulier. 

De Klant is bevoegd deze gegevens te wijzigen en zal 

Rabobank daarover tijdig vóór de ingangsdatum van 

een wijziging informeren met inachtneming van de 

Voorschriften.

18.3 De Klant zorgt ervoor dat de door de Rabobank 

naar een in een geaccepteerd Inrichtingsformulier 

beschreven emailadres verstuurde email, altijd en 

tijdig aan de juiste functionaris(sen) van de Klant ter 

beschikking wordt gesteld en tijdig en adequaat door 

de Klant in behandeling wordt genomen, daaraan 

gevolg wordt gegeven en wordt nageleefd.
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18.4 Communicatie tussen de Klant en de Rabobank moet 

plaatsvinden met inachtneming van de Voorschriften.

19. Publiciteit 

 
De Klant mag zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Rabobank, in publicaties 

(waaronder begrepen de website van de Klant) of 

reclame-uitingen geen melding maken van het 

bestaan van een relatie met de Rabobank noch de 

naam of het logo van de Rabobank gebruiken.

20. Gegevens Klant  
 
De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid 

van de door hem en door de Klant ingeschakelde 

derden (daaronder maar niet uitsluitend het 

Servicebureau en Equens) aan de Rabobank bekend 

gemaakte gegevens. 

De Klant zal de Rabobank onmiddellijk en conform 

de Voorschriften informeren als de door hem aan de 

Rabobank verstrekte gegevens wijzigen.

21. Onderzoek 

 
Als er naar de mening van de Rabobank 

redelijke gronden zijn om te twijfelen aan de 

correcte nakoming door de Klant en/of door 

hem ingeschakelde derden, daaronder maar 

niet uitsluitend het Servicebureau en Equens, 

van de verplichtingen uit de Overeenkomst, het 

geaccepteerde Inrichtingsformulier, de Algemene 

voorwaarden of de Voorschriften, mag de Rabobank 

de administratie en (computer)systemen van de Klant 

door een onafhankelijke partij laten onderzoeken. De 

Klant zal deze partij alle medewerking verlenen bij 

de uitvoering van het onderzoek. De kosten van het 

onderzoek komen voor rekening van de Rabobank, 

tenzij uit het onderzoek blijkt dat de Klant en/of een 

door hem ingeschakelde derde tekort is geschoten in 

de nakoming van voornoemde verplichtingen. In dat 

geval is de Klant gehouden de redelijke kosten van 

het onderzoek aan de Rabobank te vergoeden.

22. Benodigde goederen en diensten,  
Rabo Equens CPS 
 
De Klant zorgt voor eigen rekening en risico 

voor de ongestoorde beschikbaarheid, adequate 

beveiliging en het naar behoren functioneren van 

de voor Rabo Equens CPS benodigde goederen en 

(telecommunicatie)diensten, zoals beschreven op de 

Site. De Klant zorgt er onder meer voor dat er tijdig 

de benodigde afspraken over de voor Rabo Equens 

CPS benodigde telecommunicatieverbinding tussen 

het Servicebureau en Equens tussen Equens en het 

Servicebureau worden gemaakt. In de relatie met de 

Rabobank zijn ook die afspraken voor rekening en 

risico van de Klant. 

De Rabobank mag de specificaties van de benodigde 

goederen en/of (telecommunicatie)diensten wijzigen, 

en zal de Klant van zulke wijzigingen op de hoogte 

stellen, op een door de Rabobank te bepalen wijze.

23. Vergunningen, vrijstellingen en/of 
ontheffingen 

 
De Klant en de door hem ingeschakelde derden 

moeten voortdurend in het bezit zijn van de voor 

hun beroeps- en/of bedrijfsuitoefening vereiste 

vergunningen en/of vrijstellingen en/of ontheffingen 

en/of zijn ingeschreven in de voor hun beroeps- en/of 

bedrijfsuitoefening vereiste registers. De Klant moet op 

eerste verzoek van de Rabobank bewijsstukken hiervan 

overleggen aan de Rabobank. 

Bij gerede twijfel bij de Rabobank moet de Klant op 

eerste verzoek van de Rabobank aan de Rabobank 

overleggen een door de Rabobank acceptabel 

bevonden verklaring van de vergunningverlenende 

of ontheffing- of vrijstellingverlenende instantie, 

waaruit blijkt dat de Klant en/of de door hem 

ingeschakelde derde wel of niet vergunning- of 

inschrijvingsplichtig is of wel of niet in aanmerking 

komt voor ontheffing of vrijstelling. 
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24. Relatie met derden

24.1 De Rabobank is bevoegd gebruik te maken van 

diensten van derden bij de uitvoering van de 

Overeenkomst. De Rabobank zal bij de keuze van die 

derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

24.2 De Klant mag met inachtneming van het bepaalde in 

de Overeenkomst, de Algemene voorwaarden en de 

Voorschriften voor eigen rekening en risico derden 

inschakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

De Klant zorgt ervoor dat de door de Klant 

ingeschakelde derden, daaronder maar niet alleen 

het Servicebureau en Equens, volledig op de hoogte 

zijn van, en gebonden zijn aan, de verplichtingen die 

voor de Klant uit de Overeenkomst, het geaccepteerde 

Inrichtingsformulier, deze Algemene voorwaarden 

en de Voorschriften voortvloeien. De Klant zorgt 

ervoor dat deze door hem ingeschakelde derden die 

verplichtingen tijdig en correct nakomen, en zal op 

eerste verzoek van de Rabobank de nakoming van die 

verplichtingen in rechte afdwingen. 

De Klant is zich er van bewust dat inschakeling van 

derden risico’s met zich meebrengt. 

De Klant zal bij de keuze en inschakeling van de 

derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

De Klant zal de gegevens van de door hem 

ingeschakelde derden op eerste verzoek van de 

Rabobank schriftelijk aan de Rabobank bekend 

maken.

25. Overeenkomst met rechtspersoon of 
meerdere Klanten 

 

Is de Klant een rechtspersoon, een maatschap, een 

commanditaire vennootschap of een vennootschap 

onder firma en/of is de Overeenkomst aangegaan 

door meer Klanten, geldt het volgende:

a. Elke directe of indirecte (uitvoerende/niet-uitvoe-

rende) bestuurder, (beherend) vennoot, maat en/

of Klant wordt geacht van vorenbedoelde rechts-

persoon, van elk van die directe of indirecte 

bestuurders, van elke (beherend) vennoot, maat 

en/of Klant voortdurend en onbeperkt volmacht 

met het recht van substitutie naar Nederlands 

recht te hebben om namens de/elke Klant zelf-

standig alle (rechts)handelingen, waaronder 

mede begrepen beschikkingshandelingen, te 

verrichten ter uitvoering van of in verband met 

de Overeenkomst, het (geaccepteerde) Inrich-

tingsformulier, deze Algemene voorwaarden en/

of de Voorschriften. De volmacht eindigt niet 

door het overlijden of ondercuratelestelling van 

een dergelijke volmachtgever. 

De Rabobank is nooit verplicht met een (gesub-

stitueerde) gevolmachtigde te handelen. 

Aan de Rabobank kan het einde van een 

volmacht uitsluitend worden tegengeworpen 

nadat de Rabobank daarvan een schriftelijke 

mededeling heeft ontvangen. 

Opdrachten die aan de Rabobank zijn gegeven 

door een gewezen gevolmachtigde, als bedoeld 

in dit artikel, voordat of kort nadat de Rabobank 

de mededeling van de opzegging/herroeping 

heeft ontvangen, mag de Rabobank rechtsgeldig 

(blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijker-

wijs niet kan voorkomen.

b. Indien en zolang een bestuurder, (beherend) 

vennoot, maat en/of gevolmachtigde niet als 

zodanig geïdentificeerd en geverifieerd is, hoeft 

de Rabobank (rechts)handelingen, waaronder 

mede begrepen beschikkingshandelingen, van 

die bestuurder, (beherend) vennoot, maat en/of 

gevolmachtigde niet uit te voeren.

26. Aansprakelijkheid

26.1 Onverminderd hetgeen elders in de Algemene 

voorwaarden omtrent aansprakelijkheid is bepaald, 

en tenzij ontstaan als direct gevolg van haar opzet of 

grove schuld, is de Rabobank niet aansprakelijk voor 

schade die direct of indirect voortvloeit uit:

• het niet naleven door de Klant van het bepaalde 

in de Overeenkomst, het geaccepteerde Inrich-

tingsformulier, de Algemene voorwaarden of de 

Voorschriften;

• internationale conflicten;
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• gewelddadige of gewapende acties;

• maatregelen van enige binnenlandse, buiten-

landse of internationale overheid;

• maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse 

of internationale toezichthoudende instantie;

• boycotacties;

• arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het 

eigen personeel;

• storingen in en opschorting van de elektriciteits-

voorziening, in telecommunicatie-diensten of 

-verbindingen, of in apparatuur of programma-

tuur van de Rabobank of van door de Rabobank 

ingeschakelde derden;

• tekortkomingen door derden die de Rabobank 

inschakelt bij de uitvoering van de Overeen-

komst. 

• tekortkomingen die om andere redenen niet 

aan de Rabobank toegerekend kunnen worden 

(overmacht); 

26.2 In geen geval is de Rabobank aansprakelijk 

voor indirecte schade, daaronder mede 

begrepen gederfde winst, schade als gevolg van 

bedrijfsstagnatie en gevolgschade.

26.3 De aansprakelijkheid van de Rabobank is ook beperkt 

tot maximaal het totaalbedrag van de op grond van 

de Overeenkomst door de Klant aan de Rabobank 

betaalde bedragen in een periode van twaalf 

maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende 

gebeurtenis, verminderd met het totaalbedrag van 

door de Rabobank in die periode van twaalf maanden 

al aan de Klant verschuldigde schadevergoedingen in 

verband met de Overeenkomst.

27. Bewijs 

De administratie van de Rabobank en/of door haar 

aangewezen derden strekt tegenover de Klant tot 

volledig bewijs met betrekking tot (de uitvoering 

van) de Overeenkomst, het geaccepteerde 

Inrichtingsformulier, de Algemene voorwaarden en 

de Voorschriften, behoudens door de Klant geleverd 

tegenbewijs. 

28. Voorwaarden Klant, toepasselijk recht, 
bevoegde rechter

28.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing. 

Geschillen tussen partijen welke verband houden 

met de Overeenkomst, het geaccepteerde 

Inrichtingsformulier, de Algemene voorwaarden 

en de Voorschriften, kunnen uitsluitend aan de 

Nederlandse rechter worden voorgelegd. 

28.2 De (algemene) voorwaarden van de Klant zijn 

niet van toepassing op de Overeenkomst, het 

geaccepteerde Inrichtingsformulier, de Algemene 

voorwaarden en de Voorschriften.

29. Buiten toepassing verklaring 
De in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geïmple-

menteerde artikelen uit EU Richtlijn 2015/2366, 

waarover die richtlijn in artikelen 38 en 61 bepaalt 

dat daarover kan worden afgesproken dat zij niet van 

toepassing zijn als de Klant geen consument is, zijn 

niet van toepassing op de overeenkomst en deze 

Algemene voorwaarden.

30. Wijziging Algemene voorwaarden 

De Rabobank is altijd bevoegd deze Algemene 

voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te 

vervangen. Zij zal de Klant ten minste dertig dagen 

voor de inwerkingtreding van een dergelijke 

aanvulling, wijziging en/of vervanging (al dan niet 

via elektronische weg) hierover informeren of in de 

gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen. Als de 

Klant niet akkoord gaat met een aanvulling, wijziging 

en/of vervanging moet hij dit onder beëindiging 

van de Overeenkomst binnen genoemde dertig 

dagen schriftelijk aan de Rabobank meedelen, een 

en ander met inachtneming van het bepaalde in het 

artikel ‘Looptijd Overeenkomst’ van deze Algemene 

voorwaarden.

31. Belastingen 
Alle belastingen, die ter zake van de Overeenkomst, 

de Algemene voorwaarden en/of de Voorschriften 

verschuldigd zijn of in de toekomst nog geheven 

mochten worden, komen voor rekening van de Klant.
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32. Kosten 
Alle kosten waartoe de Overeenkomst aanleiding 

geeft – daaronder begrepen de kosten van de 

Rabobank van de gerechtelijke en buitengerechtelijke 

invordering en kosten van uitwinning – zijn voor 

rekening van de Klant. De buitengerechtelijke 

kosten worden gesteld op tien procent (10%) van 

het te incasseren bedrag, met een minimum van 

vijfhonderd euro (€ 500,-). Voor zover de Rabobank 

aantoont dat de gemaakte buitengerechtelijke 

incassokosten hoger zijn dan tien procent (10%) 

van het te incasseren bedrag, komen de gemaakte 

buitengerechtelijke incassokosten volledig ten laste 

van de Klant.

33. Onregelmatigheden 
 
Als zich ten aanzien van de (uitvoering 

van de) Overeenkomst, het geaccepteerde 

Inrichtingsformulier, de Algemene voorwaarden of de 

Voorschriften een onregelmatigheid voordoet, dreigt 

voor te doen of heeft voorgedaan, moet de Klant 

op verzoek van de Rabobank alles doen of nalaten 

wat de Rabobank redelijkerwijs noodzakelijk vindt in 

verband met die (dreigende) onregelmatigheid.

34. Fusie/overdracht/splitsing

34.1 Alle bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de 

Rabobank kunnen na juridische fusie of na juridische 

splitsing van Rabobank (ook) zelfstandig - en hoofdelijk 

- worden uitgeoefend respectievelijk nagekomen door 

de rechtsopvolger(s) van de Rabobank. 

34.2 De Rabobank is bevoegd de rechten uit de 

Overeenkomst en/of de rechtsverhouding(en) waarin 

zij tot de Klant staat met de daaraan verbonden 

nevenrechten, (gedeeltelijk) over te dragen aan een 

derde. Door ondertekening van de Overeenkomst 

verleent de Klant bij voorbaat toestemming hiervoor.

34.3 Overal waar in de Algemene voorwaarden en in de 

Overeenkomst het woord “Rabobank” is vermeld 

moet na fusie of splitsing of overdracht (ook) 

begrepen worden de rechtsopvolger(s) van de 

Rabobank.

35. Woonplaats 

 
De Klant, die geen voor de Rabobank bekend adres 

heeft, wordt geacht woon- en/of vestigingsplaats 

te hebben gekozen op het hoofdkantoor van de 

Rabobank. Op die plaats kunnen alle voor de Klant 

bestemde mededelingen worden gedaan en voor de 

Klant bestemde bescheiden worden bezorgd en/of 

betekend.

 



www.rabobank.nl


