Algemene voorwaarden
opdracht/contragarantie
bankgarantie Rabobank 2016

1

Definities

begunstigde(n), zowel samen als ieder afzonderlijk, waarvan

Wij gebruiken bepaalde woorden in de overeenkomst en in

de bank in de bankgarantie de nakoming garandeert.

deze algemene voorwaarden. Hieronder staat wat wij met een

Garantiedepotrekening: de rekening die in de overeenkomst

aantal van deze woorden bedoelen.

met u is vermeld, waarop het tegoed aan ons is of wordt

Bankgarantie: de in de overeenkomst vermelde bankgarantie

verpand als zekerheid voor de terugbetaling van alles wat u

van ons en of van door ons aangewezen derden aan de door

op grond van de overeenkomst en uit anderen hoofde aan

u aangewezen begunstigde(n) vermeld in die bankgarantie

ons verschuldigd bent of zult worden.

zoals vermeld in uw (online) aanvraag en/of in overleg met u

(Online) aanvraag: uw (online) opdracht aan ons tot het

door ons daarop aangebrachte wijzigingen.

afgeven van de bankgarantie met daarin alle gegevens die

Belasting: bronbelasting, omzetbelasting of belasting

- behoudens wijziging - in de bankgarantie moeten worden

over toegevoegde waarde, zegelrecht, heffingen, accijnzen

vermeld.

of andere kosten geheven door of verschuldigd aan de

Overeenkomst: uw opdracht/contragarantie aan ons tot

bevoegde overheidsinstanties onder een toepasselijk

het afgeven van de bankgarantie, waarin deze algemene

belastingrecht, of het inhouden van voor deze verplichtingen

voorwaarden van toepassing worden verklaard en alle daarin

gedane betalingen, en tevens hieraan gerelateerde te betalen

opgenomen bepalingen en van toepassing verklaarde

boetes en/of rente.

(algemene) voorwaarden.

Bank/wij/ons: de Coöperatieve Rabobank U.A., gevestigd te

Rabobank Groep: de economische eenheid waarin wij

Amsterdam, handelsregisternummer 30046259.

samen met andere rechtspersonen en vennootschappen

Belastingaftrek: vermindering of inhouding voor of vanwege

organisatorisch verbonden zijn.

een belasting op een betaling die verband houdt met de

‘U’ of ‘aansprakelijke’: degene(n) die als u is/zijn omschreven

overeenkomst en/of deze voorwaarden.

in de overeenkomst en uw rechtsopvolgers.

‘Debiteur’ of ‘opdrachtgever’: Degene(n) die verplichtingen

Werkdag: een dag waarop bankinstellingen in Nederland of

heeft(hebben) tegenover de in de bankgarantie vermelde

- voor zover naar ons oordeel van toepassing - in enig ander

Rabobank

Versie oktober 2016

De tekst van deze Algemene voorwaarden opdracht/contragarantie bankgarantie Rabobank 2016 is op 20 september 2016 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank
Midden-Nederland te Utrecht, onder nummer 223/2016.

1

relevant land geopend zijn en waarop transacties plaatsvinden

4

Provisies en kosten

in de interbancaire markt in Amsterdam of - voor zover naar

U bent provisies aan ons verschuldigd gedurende de looptijd

ons oordeel van toepassing - enige andere relevante plaats

van de bankgarantie. De kosten die u bent verschuldigd

waar ter voldoening aan verplichtingen ter zake van de

vloeien voort uit de overeenkomst.

overeenkomst handelingen worden verricht, tenzij anders is

Onder kosten wordt onder andere ook begrepen alle

bepaald.

(juridische en/of fiscale) kosten die (in)direct verband houden
met de (afgifte van en/of claims onder de) bankgarantie en/

2

Uitvoering door derden/wijziging gegevens

of invordering en/of beslagen en de hiervoor door ons nodig

vermeld in uw (online) aanvraag

geachte adviezen van interne en/of externe gespecialiseerde

Wij mogen bij het uitvoeren van de opdracht tot het

deskundigen.

verstrekken van de bankgarantie ook derden inschakelen.

Voor de berekening van de provisie wordt het aantal dagen

Wij mogen daarbij die derde(n) alle benodigde informatie

van een kalendermaand gesteld op het juiste aantal dagen

verstrekken. Wij mogen na overleg met u de door u in de

in die kalendermaand en dat van een kalenderjaar op 360

(online) aanvraag tot het afgeven van een bankgarantie

dagen. De provisies en kosten moeten in euro aan ons

vermelde gegevens, die in de bankgarantie opgenomen

worden betaald. Is het bedrag van de bankgarantie niet een

moeten worden, wijzigen.

bedrag in euro? Dan hanteren wij de door ons vastgestelde
en gehanteerde (informatieve) wisselkoersen voor het

3

Hoofdelijke betalingsverplichting van u en uw

omrekenen van het bedrag van de bankgarantie in vreemde

rechtsopvolgers

valuta naar euro.

Bent u met meer dan één (rechts)persoon of is er een

Wij mogen de hoogte, de berekeningswijze, de

rechtsopvolger van (een of meer van) u? Dan is ieder van

berekeningsperiode, de afrekenperiode en het tijdstip van

u alleen maar ook samen hoofdelijk aansprakelijk voor

betalen van de provisies en kosten altijd aanpassen.

de terugbetaling aan ons van alles wat wij op grond van
de bankgarantie hebben betaald. Dit geldt ook voor uw

5

Doel en gebruik bankgarantie

rechtsopvolgers. Dit geldt ook voor alles wat u op grond van

U mag een bankgarantie niet gebruiken als zekerheid

de overeenkomst aan ons moet betalen, zoals provisies en

voor transacties in strijd met wet- en/of regelgeving en/of

kosten. Het bedrag dat wij van u en of uw rechtsopvolger(s)

transacties die onrechtmatig zijn of inbreuk maken op rechten

te vorderen hebben mogen wij verhogen met de wettelijke

van iemand anders en/of transacties die naar onze mening

rente als bedoeld in artikel 119 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

(kunnen) leiden tot aantasting van de integriteit en/of de

De wettelijke rente wordt berekend vanaf de dag waarop

reputatie van de financiële sector en/of van ons.

wij en/of de door ons aangewezen derde tot betaling is
overgegaan en/of de kosten en/of provisies verschuldigd

6

Betaling op een werkdag/toerekening van

waren. Een hoofdelijke verbintenis tegenover ons betekent

betaling/omrekenkoers

dat wij naar onze keuze (elk van) u en/of een of meer van

Bent u een betaling verschuldigd op een dag die geen

uw rechtsopvolgers kunnen aanspreken tot betaling van het

werkdag is? Dan is de betaling verschuldigd uiterlijk op

gehele bedrag of naar onze keuze een deel van het bedrag

de eerstvolgende werkdag, tenzij deze in een volgende

dat verschuldigd is op grond van de overeenkomst.

kalendermaand valt. In dat geval is uw betaling uiterlijk

Wij mogen afstand van vorderingsrechten doen tegenover

verschuldigd op de laatste werkdag van de betreffende

een van u (en uw rechtsopvolgers).

kalendermaand. Betaalt u hierdoor later? Dan mogen wij u
over de tussenliggende dagen rente in rekening brengen.
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De betaling van alles wat u aan ons verschuldigd bent moet

Wat gebeurt er als u een vordering krijgt op elkaar?

gebeuren op een door ons op te geven rekening-courant,

Bent u met meer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk

dan wel op ons kantoor of op een andere plaats die wij

voor de overeenkomst? Dan kunt u door het recht van

zullen aanwijzen. U mag uw verplichting tot betaling niet

subrogatie en/of regres een vordering op elkaar krijgen in

opschorten, daarop geen inhoudingen of kortingen plegen en

verband met de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat u meer

niet verrekenen. Wij mogen elke betaling toerekenen aan elke

betaald heeft dan u onderling heeft afgesproken. In het geval

vordering die wij op u hebben.

van subrogatie kunt u bijvoorbeeld ook (gedeeltelijk) de

Wij mogen altijd een bedrag in een andere valuta dan euro

(neven)rechten, die degene heeft aan wie u betaald heeft,

omrekenen naar euro en in euro innen. Als wij een valuta

krijgen, zoals zekerheidsrechten. In de wet is bepaald wanneer

omrekenen naar euro dan gebeurt dit op een door ons

u een recht van subrogatie of regres heeft. Voor vorderingen

te bepalen moment tegen de op dat moment door ons

die u krijgt door subrogatie en/of regres, geldt het volgende.

vastgestelde en gehanteerde (informatieve) wisselkoersen. Wij
mogen altijd eenzijdig de wijze en de grondslag waarop wij

Regres

een andere valuta dan euro omrekenen naar euro veranderen.

Door ondertekening van de overeenkomst stelt u uw
regresvordering(en) achter op al onze huidige en toekomstige

7

Rechten en verweermiddelen/regres en subrogatie/

vorderingen op (een van) u. Dat wil zeggen dat eerst onze

afstand/erkenning borg en/of zekerheid

vorderingen helemaal betaald moeten zijn. Pas daarna mag u

Op grond van de wet heeft een borg en/of een hoofdelijk

bijvoorbeeld uw vordering innen.

schuldenaar mogelijk rechten en verweermiddelen.
Wordt u gezien als borg of hoofdelijk schuldenaar? Dan

Wat geldt voor de achterstelling?

doet u voor zover nodig nu al door het tekenen van de

U mag geen betaling van de achtergestelde vordering(en)

overeenkomst onherroepelijk afstand van al deze rechten en

en de rente aannemen totdat wij volledig voldaan zijn. Dit

verweermiddelen in verband met de overeenkomst.

betekent dus ook dat u:

Met betrekking tot het recht van omslag dat u heeft op grond

•

deze vordering(en) en de rente niet mag verrekenen

van artikel 7:869 van het Burgerlijk Wetboek doet u alleen

•

deze vordering(en) niet mag vervreemden, zoals
verkopen of ruilen

onherroepelijk afstand ten opzichte van de volgende partijen:
•

de Staat der Nederlanden, provincies en/of

•

met een pandrecht

gemeentes
•

een professioneel fonds, zoals bijvoorbeeld een
waarborgfonds

deze vordering(en) niet mag bezwaren, bijvoorbeeld

•

geen zekerheid voor deze vordering(en) en de rente
mag accepteren.

•

een tot de Rabobank Groep behorend onderdeel

•

een zekerheidsgerechtigde; hiermee bedoelen wij

Subrogatie

een partij ten behoeve van wie zekerheid is gesteld

U doet door het tekenen van de overeenkomst voor zover

voor uw schulden. En die (rechts)persoon stelt zich

nodig nu al onherroepelijk afstand ten behoeve van ons van

naar ons toe voor u garant of borg.

elk recht van subrogatie en van alle (neven)rechten die u zou

Als u ons heeft betaald op grond van de overeenkomst, heeft

kunnen krijgen door subrogatie, verband houdende met de

u dus niet het recht om het door u betaalde of een deel

overeenkomst. Bijvoorbeeld een zekerheidsrecht.

daarvan te verhalen op deze partijen.

De bank en u aanvaarden uw afstanddoening door de
overeenkomst te tekenen.
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Erkenning borg en/of zekerheid

Wij mogen altijd onze eigen incidentenregisters gebruiken

Heeft een ander dan u zich borg gesteld of anderszins

en andere informatiesystemen waar wij toegang toe hebben

zekerheid gevestigd voor uw verplichtingen tegenover de

raadplegen. Als wij dat nodig vinden, mogen wij bepaalde

bank? Of gaat hij dat in de toekomst doen? Dan aanvaardt

gegevens in deze registers en systemen laten opnemen.

u nu al dat de subrogatie- en/of regresvordering van die
borg en/of zekerheidsgever ontstaat op het moment van

9

(Sanctie)wet- en regelgeving/opschorting en

ondertekenen door die ander van de borgtocht- en/of de

vrijwaring

zekerheidsakte. Ook gaat u nu al akkoord met die zekerheid of

U bent verplicht te voldoen aan wet- en regelgeving. Ook

die borgtocht. Vraagt de bank aan die ander afstand te doen

aan regelgeving waarvan wij willen dat u zich daaraan houdt,

van een (regres- en/of subrogatie)vordering? Dan gaat u daar

waaronder bijvoorbeeld regelgeving met betrekking tot

nu ook al mee akkoord.

sancties. Onder sancties worden mede begrepen - directe of
indirecte - sancties uitgevaardigd door de Verenigde Naties,

8

Meldingen aan het BKR en andere

de Europese Unie, de Nederlandse overheid, het Verenigd

informatiesystemen

Koninkrijk, Office of Foreign Assets Control (OFAC) en/of

Bent u een natuurlijk persoon? Dan is dit artikel op u van

de Verenigde Staten van Amerika en/of andere door ons

toepassing.

aangewezen relevante partijen, die op grond van een wet,

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel verwerkt

verdrag of anderszins verordenende bevoegdheid hebben. Wij

de aan haar verstrekte gegevens over natuurlijke personen

bepalen wat (sanctie)wet- en regelgeving is. Het gaat dan ook

in het Centraal Krediet Informatiesysteem om krediet- en

om (sanctie)wet- en regelgeving van rechtsgebieden waar wij

betaalrisico’s voor aangesloten organisaties te voorkomen

actief zijn.

en te beperken. Daarnaast om overkreditering van u als (een

Wij mogen onze verplichtingen uit hoofde van de

van) u een natuurlijk persoon bent (is) te voorkomen en te

bankgarantie tegenover de begunstigde zonder daarbij in

beperken en om een bijdrage te leveren aan het voorkomen

verzuim te raken opschorten als en zolang het voor ons in

van problematische schuldsituaties bij natuurlijke personen.

strijd is om aan deze verplichtingen te voldoen op grond

Deze gegevens worden in het kader van deze doelstellingen

van enige hiervoor vermelde (sanctie)wet- en/of regelgeving

door het BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten

en/of enige andere, naar ons uitsluitende oordeel, relevante

organisaties. Dit is mogelijk in feitelijke en in statistisch

partij die op grond van een wet, verdrag of anderszins

bewerkte vorm.

verordenende bevoegdheid heeft.

Omdat wij zijn aangesloten bij het BKR hebben wij de

Een opschorting duurt voort tot het moment dat het voor

volgende bevoegdheden en verplichtingen:

ons weer is toegestaan aan onze verplichtingen te voldoen.

Wij mogen of moeten volgens de BKR-voorschriften en andere

Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke verliezen of gevolg-

relevante regelgeving meldingen bij het BKR doen. Wij moeten

en/of vervolgschade, die u, de in de bankgarantie vermelde

bijvoorbeeld een melding doen als (een van) u een natuurlijk

debiteur en/of diens rechtsopvolgers of enige andere (tegen)

persoon bent (is) en u niet op tijd betaalt. Melding van een

partij als gevolg hiervan ondervinden.

achterstand in de nakoming van de betalingsverplichting

U vrijwaart ons voor aanspraken van derden ter zake. Overal

uit hoofde van de overeenkomst kan gevolgen hebben voor

waar in dit artikel ‘wij’ of ‘ons’ staat bedoelen we ook elke door

iedere eventuele volgende (financierings)aanvraag.

ons aangewezen derde.

Wij moeten volgens de BKR-voorschriften en andere relevante
regelgeving informatie raadplegen bij het BKR voordat wij de
overeenkomst van een natuurlijk persoon kunnen aanvaarden.
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URDG

aangewezen vervangende (web)site. Voor de berekening van

Wij - en de door ons aangewezen derde - mogen zowel de

de rente stellen wij het aantal dagen van een kalendermaand

bankgarantie, die door of namens ons wordt gesteld, en

en het aantal dagen van een kalenderjaar op het werkelijke

de overeenkomst onderwerpen aan de ‘Uniform Rules for

aantal dagen in die kalendermaand en dat kalenderjaar.

Demand Guarantees (URDG) 2010 revisie ICC Publicatie Nr. 758’

Wij mogen de (basis)rente, de bonusrente, elk kernsaldo,

of een toekomstige herziening daarvan. Ook u kunt dit vragen.

de saldoklassen, de renteberekeningsmethode en de
afrekenperiode wijzigen.

11

Boeken/afschrijven/SEPA incasso

U moet er voor zorgen dat het saldo of de kredietruimte

13

Verpanding garantiedepotrekening

op uw rekening(en) toereikend is om de boekingen en/of

U mag niet beschikken over de garantiedepotrekening.

afschrijvingen in verband met de overeenkomst mogelijk

Wij mogen tot inning van het tegoed op de

te maken. Als wij u daarom vragen moet u ons een

garantiedepotrekening overgaan om hieruit te voldoen alles

(doorlopende) SEPA incassomachtiging naar onze keuze

wat wij van u uit hoofde van de overeenkomst en/of uit welke

geven om alles wat wij uit hoofde van de overeenkomst te

hoofde dan ook hebben te vorderen.

vorderen hebben, te incasseren. Als wij en/of een door ons

Wij mogen het pandrecht op de garantiedepotrekening

aangewezen derde de (in de toekomst) verschuldigde en/

eenzijdig (deels) opzeggen. Het pandrecht eindigt zodra wij

of te betalen bedragen uit hoofde van de overeenkomst

het pandrecht door opzegging hebben beëindigd. Wij kunnen

incasseren door een doorlopende SEPA incassomachtiging

het pandrecht geheel opzeggen zodra wij ervan overtuigd zijn

geldt het volgende. Wij zullen u uiterlijk 5 werkdagen

dat wij niets meer te vorderen (zullen) hebben uit hoofde van

voorafgaand aan de incassodatum informeren over het dan

de overeenkomst. In dat geval zullen wij het op dat moment

te incasseren bedrag en de incassodatum. Wij zullen u alleen

nog resterende tegoed op de garantiedepotrekening - met de

informeren als het dan te incasseren bedrag hoger is dan het

mogelijkheid van verrekening van alles wat u op dat moment

laatste geïncasseerde bedrag. Wij kunnen deze termijn van 5

al dan niet opeisbaar aan ons verschuldigd bent - boeken

werkdagen altijd met onmiddellijke ingang eenzijdig wijzigen.

op uw tegenrekening. Als u voor die tijd ons schriftelijk heeft
gevraagd het tegoed naar een ander rekeningnummer van

12

Garantiedepotrekening

u over te boeken, dan boeken wij het hiervoor bedoelde

Hebben wij met u in de overeenkomst afgesproken dat wij

bedrag op die andere rekening van u. Zodra het saldo

een garantiedepotrekening voor u zullen aanhouden? Dan is

op de garantiedepotrekening nadat de storting heeft

dit en het volgende artikel voor u van belang.

plaatsgevonden € 0,- bedraagt en wij ons pandrecht hebben

Een tegoed op de garantiedepotrekening kan niet worden

opgezegd, eindigt ook de garantiedepotrekening.

verpand, overgedragen aan, noch kunnen er financiële
zekerheidsovereenkomsten tot overdracht of verpanding

14

Informatie delen

worden aangegaan met anderen, dan ons. Dit heeft

Wij mogen informatie over u, de overeenkomst en de

goederenrechtelijke werking. Wij kunnen over het tegoed op

bankgarantie en andere rechten die hiermee te maken

de garantiedepotrekening een variabele rente vergoeden

hebben, zoals een pandrecht of een hypotheekrecht altijd

of in rekening brengen gelijk aan de rente die geldt voor

geven aan:

Rabo BedrijfsSpaarRekening. De voorwaarden en de hoogte

•

een (rechts)persoon die (mede) zekerheid of een

van de variabele rente voor Rabo BedrijfsSpaarRekening

borgtocht heeft gesteld of zal stellen voor uw

staan vermeld op https://www.rabobank.nl/bedrijven/

schulden (zekerheidgever)

zakelijk-sparen/rabo-bedrijfsspaarrekening/ of een door ons
Rabobank
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en bankgarantie en andere rechten die te maken

Als wij dat nodig vinden moet u zich op ons eerste

hebben met de overeenkomst en bankgarantie,

verzoek onder deskundige controle stellen. Wij 		

zoals een borg, een pandrecht of een hypotheekrecht.

kunnen eisen aan deze controle stellen. U moet zelf

Die anderen kunnen ook rechtsopvolgers van

de kosten betalen voor deze controle.

ons zijn. Wij mogen deze informatie ook geven aan

Wij mogen bepalen:

andere onderdelen van de Rabobank Groep om ons

•

werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

		aanleveren
•

15

(Online) informatie

A

(Online) informatie van ons aan u:

welke gegevens en documenten u moet
hoe u deze gegevens en documenten moet

		aanleveren
•

bij wie u deze gegevens en documenten

Wij mogen ook aan (een van) u (alleen online):

		

moet aanleveren. Dat kan bij ons zijn, maar

•

informatie geven

		

dat kan ook iemand zijn die wij aanwijzen

•

mededelingen doen

•

een aanbod of wijziging bijvoorbeeld ten

		

•

wanneer u deze gegevens en documenten

		moet aanleveren.

aanzien van de provisies en de kosten doen

Wij mogen hier ook eisen aan stellen.

•

documenten toesturen

Als wij uw administratie willen (laten) controleren,

•

wijzigingen en aanvullingen van de

moet u hieraan meewerken.

		

algemene voorwaarden ter beschikking

U bent verplicht ons te informeren als er iets

		

stellen

verandert in uw situatie of als er iets gebeurt. Of is

mededelen dat ook andere (rechts)

het voor u voorzienbaar dat er iets zal gaan

		

handelingen online mogen plaatsvinden,

veranderen of staat te gebeuren? Dan moet u ons

		

waarmee u nu al instemt.

dat meteen laten weten, als dit belangrijk voor ons

•

Informatie die u van ons krijgt over de

kan zijn. U moet ons dan de juiste informatie geven

overeenkomst en/of de bankgarantie en/of de

en geen relevante informatie achterhouden. Vragen

verpanding en/of inperkingen/reserveringen op het

wij u om meer informatie of bepaalde bewijsstukken?

krediet en/of een garantiedepotrekening moet

Dan moet u ons die informatie of bewijsstukken

u meteen na ontvangst controleren. Geven wij

meteen geven.

u online informatie? Dan moet u ten minste elke

B

week controleren of er informatie voor u is.

16

Fusie/splitsing/overdracht

Ziet u dat er informatie beschikbaar is? Controleer

1

Alle bevoegdheden, rechten en verplichtingen van

deze informatie dan meteen.

de bank kunnen na juridische fusie of na juridische

Klopt de informatie niet? Of denkt u dat er informatie

splitsing van de bank (ook) zelfstandig - en hoofdelijk-

ontbreekt? Dan moet u ons dat meteen laten weten.

worden uitgeoefend respectievelijk nagekomen door

Informatie van u aan ons:

onze rechtsopvolger(s).

Als wij dat vragen, moet u ons binnen de door de

2

Wij mogen de rechtsverhouding(en) waarin wij tot

ons genoemde termijn uw balans, verlies- en

(de rechtsopvolger(s) van) u staan met de daaraan

winstrekening met toelichting en de rapporten over

verbonden nevenrechten, (partieel) overdragen aan

de gehouden controle aanleveren.

een derde. Door ondertekening van de overeenkomst

Ook moet u ons andere financiële informatie geven

verleent u ons bij voorbaat toestemming hiervoor.

als wij dat vragen.

Wij bedingen van u ten behoeve van onze
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6

rechtsopvolger(s) en u stemt hiermee in, dat
de overeenkomst na de overdracht onder dezelfde

3

verzuim van onze kant).
6

Lid 5 van dit artikel is niet van toepassing voor zover

voorwaarden (ook partieel) zal gelden ten behoeve

schade, verplichtingen of kosten gecompenseerd

van onze rechtsopvolger(s).

worden door een verhoogde betaling zoals genoemd

Overal waar in de overeenkomst het woord ‘ons/wij/

in lid 3 en lid 4 van dit artikel.

bank’ is vermeld moet na fusie of splitsing of

7

Als u hiertoe wettelijk verplicht bent voldoet u

overdracht (ook) begrepen worden de

alle met betrekking tot de overeenkomst

rechtsopvolger(s) van de bank.

verschuldigde zegelrechten, registratierechten of
soortgelijke heffingen binnen de daarvoor geldende

17

Belastingen en kosten

1

Alle aan ons te betalen bedragen zijn exclusief iedere

2

termijn en met het wettelijk vereiste bedrag.
8

U vrijwaart ons tegen alle kosten, schade of

vorm van belasting, tenzij een belastingaftrek

verplichtingen die ten nadele van ons kunnen

wettelijk is voorgeschreven.

ontstaan in verband met alle zegelrechten,

U zult na kennisneming van het feit dat een

registratierechten en overige soortgelijke te betalen

belastingaftrek moet worden toegepast (of

belastingen met betrekking tot de overeenkomst.

bij wijzigingen in de hoogte van een eerder gemelde

3

belastingaftrek) of bij andere toe te passen

18

Verrekenen

verminderingen ons hiervan onmiddellijk in kennis

In aanvulling op de Algemene Bankvoorwaarden mogen

stellen.

wij ook al dan niet opeisbare vorderingen ongeacht de

Als u wettelijk verplicht bent tot het toepassen van

valuta op u verrekenen met vorderingen die u heeft op een

een belastingaftrek op een betaling voortvloeiende

andere entiteit van de Rabobank Groep. Is een vordering

uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden uit

in een andere valuta dan euro? Dan mogen wij die (tegen)

hoofde van een belasting of anderszins, betaalt u aan

vordering omrekenen naar euro op een door ons te bepalen

ons een extra bedrag dat voldoende is om te zorgen

wijze en tegen de door ons te bepalen koers. Wij hoeven geen

dat wij het bedrag ontvangen dat wij zouden hebben

verklaring af te geven voordat wij tot verrekening overgaan.

ontvangen zonder de belastingaftrek.
4

5

U betaalt ons een door ons te goeder trouw bepaald

19

bedrag gelijk aan de schade, verplichtingen of

Wij zijn alleen aansprakelijk als wij volgens de wet

kosten die ten nadele van ons zijn of zullen ontstaan

aansprakelijk zijn.

(direct of indirect) met betrekking tot de

Zijn wij aansprakelijk tegenover u? Dan is onze

overeenkomst voor of vanwege de belasting.

aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die u lijdt.

U vrijwaart ons tegen alle schade, verplichtingen of

Indirecte schade vergoeden wij niet. Directe schade is alleen:

kosten die (direct of indirect) ten nadele van ons

•

zijn ontstaan met betrekking tot de overeenkomst
voor of vanwege de belasting, waaronder begrepen
alle door ons in verband hiermee te betalen of

Aansprakelijkheid en schade

kosten, provisies en rente die u ons ten onrechte
heeft betaald, en

•

rente die wij u hadden moeten betalen (als wij onze
verplichtingen waren nagekomen).

gemaakte rente, boetes, kosten en uitgaven

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot € 225,- per geval en

(behoudens voor zover deze rente, boetes, kosten en

per reeks van samenhangende gevallen. Wij zijn in ieder geval

uitgaven een direct gevolg zijn van moedwillig

niet aansprakelijk voor schade die - direct of indirect - ontstaat
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7

door storingen of fouten in:

22

•

infrastructuur (zoals bijvoorbeeld

overeenkomst

elektriciteitsvoorzieningen), of

Wij mogen de algemene voorwaarden wijzigen, aanvullen en

telecommunicatieverbindingen (zoals bijvoorbeeld

vervangen. Wij laten u dit minimaal dertig dagen van tevoren

verbindingen voor (mobiele) telefonie en voor

weten. Dit mogen wij schriftelijk doen en/of online.

(mobiel) internet), of

Als een bepaling in de overeenkomst niet geldig is, dan

apparatuur, hulpmiddelen en/of programmatuur van

kunnen wij deze vervangen door een andere bepaling die wel

ons of derden, tenzij sprake is van grove schuld of

geldig is.

opzet van ons,

Wij mogen met u afspreken dat wij onderdelen van de

een maatregel van enige binnenlandse, buitenlandse

overeenkomst wijzigen. Is dat het geval, dan ontstaat daardoor

of internationale overheid,

geen nieuwe overeenkomst.

•

•

•
•

een maatregel van een toezichthoudende instantie,

•

arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het

Wijziging van de algemene voorwaarden en/of de

eigen personeel.
Hebben wij anderen ingeschakeld bij de uitvoering van de
overeenkomst? En zijn wij bij de keuze van deze anderen
zorgvuldig geweest? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor wat
deze anderen wel of niet doen.
20

Wijziging van wet- en regelgeving

Nieuwe wet- en regelgeving kan tot gevolg hebben dat wij in
verband met de overeenkomst bijvoorbeeld:
•

extra kosten moeten maken

•

meer kapitaal moeten aanhouden

•

een lager rendement over kapitaal behalen

•

(meer) belastingen moeten afdragen.

Met nieuwe wet- en regelgeving bedoelen wij ook gewijzigde
wet- en regelgeving en verandering in de interpretatie en/of
uitvoering ervan.
Wij mogen de financiële gevolgen hiervan bij u in rekening
brengen.
21

Woonplaats of vestigingsplaats

Is uw huidige adres niet bij ons bekend? Dan wordt u geacht
woon- dan wel vestigingsplaats te hebben gekozen op ons
hoofdkantoor in Utrecht. Wij mogen dan ons hoofdkantoor als
uw adres gebruiken voor alle mededelingen en documenten
die voor u bestemd zijn.
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