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Gewijzigd artikel 144 
Van de Voorwaarden voor betalen en online diensten van de  
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Vanaf 5 mei 2022 wijzigt artikel 144. “Incassomachtiging” van de ‘Voorwaarden voor betalen en online diensten van de 

Rabobank april 2021’ die al gelden tussen jou en ons. 

Dit is het gewijzigde artikel 144 vanaf die datum.

144. Incassomachtiging

 1   Voordat de incassant een opdracht mag geven voor een incassobetaling, moet hij een incassomachtiging van u 

hebben om een of meer bedragen van de rekening af te schrijven. Voorafgaand aan het uitvoeren van de incasso 

controleren wij niet of er sprake is van een incassomachtiging.

 2  U kunt een incassomachtiging geven voor één incassobetaling (eenmalige machtiging) of voor meer 

incassobetalingen (doorlopende machtiging). Een doorlopende machtiging blijft gelden totdat u de 

incassomachtiging intrekt. Een eerder door u afgegeven machtiging voor een Nederlandse incasso of kansspel-

incasso geldt ook als incassomachtiging.

 3  U geeft toestemming voor incassobetalingen door het geven van een incassomachtiging aan de incassant  

en u geeft daarmee ook toestemming aan de bank voor de uitvoering van deze betaalopdrachten.

 4  U kunt op de volgende manieren een incassomachtiging geven aan een incassant.

 - door het schriftelijk tekenen van een papieren incassomachtiging; 

 -  door het met Digitaal Incasso Machtigen tekenen van een elektronische incassomachtiging (“digitale 

incassomachtiging”); of

 -  door het tekenen van een elektronische incassomachtiging met de online dienst iDIN ondertekenen  

van Rabobank of met iDIN ondertekenen van een andere bank.

   U tekent de incassomachtiging met iDIN ondertekenen op dezelfde manier als u andere documenten 

tekent met iDIN ondertekenen van Rabobank. Of, als u iDIN ondertekenen van een andere bank 

gebruikt, op de manier die waarop u iDIN ondertekenen gebruikt bij die andere bank. Een met iDIN 

ondertekenen getekende incassomachtiging is géén digitale incassomachtiging. Dat betekent dat  

de regels die in de voorwaarden staan voor digitale incassomachtigingen niet gelden voor incasso-

machtigingen ondertekend met iDIN ondertekenen.


