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1. Definities
1.1 Acceptant: de partij die de Overeenkomst met Rabobank heeft gesloten.
1.2 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.3 Rabobank: de Coöperatieve Rabobank U.A., statutair gevestigd te Amsterdam.
1.4 Betaalautomaat: het door de Acceptant voor REP te gebruiken ap- paraat (hardware & software).
1.5  Contactloze Debetkaart-betaling: een Debetkaart-betaling die wordt geïnitieerd op basis van Near Field 

Communication (NFC communicatie) tussen de Debetkaart en de Betaalautomaat.
1.6  Debetkaart: een bankpas of een ander betaalinstrument dat ge- schikt is voor het initiëren van (al dan niet 

contactloze) Maestro en/ of V PAY betalingen via een Betaalautomaat.
1.7  Debetkaart-betaling: een met gebruikmaking van een betaal- automaat verrichte Maestro of V PAY betaling ten 

gunste van de Acceptant, daaronder een Contactloze Debetkaart-betaling.
1.8 MasterCard: MasterCard International Incorporated, gevestigd te Delaware.
1.9  Maestro betaling: een girale betaling aan de Acceptant die via het Maestro payment scheme, zoals beheerd door 

MasterCard, wordt uitgevoerd nadat deze door de Pashouder met zijn Debetkaart via een Betaalautomaat is 
geïnitieerd.

1.10 Pashouder: degene die een Debetkaart gebruikt.
1.11 Visa: Visa Europe Limited, gevestigd te London.
1.12  V PAY betaling: een girale betaling aan de Acceptant die via het V PAY payment scheme, zoals beheerd door Visa, 

wordt uitgevoerd nadat deze door de Pashouder met zijn Debetkaart via een Betaalautomaat is geïnitieerd.
1.13  Onderscheidingsmiddelen: de logo’s/beeldmerken, huisstijlen- en opmaakkenmerken van en elke andere 

verwijzing of aanduiding die door het publiek opgevat kan worden als een verwijzing naar MasterCard, Visa en/of 
Rabobank.

1.14  Overeenkomst: de tussen Rabobank en de Acceptant gesloten overeenkomst inzake REP waarop de Algemene 
voorwaarden van toepassing zijn.

1.15  REP: de door RABOBANK op grond van de Overeenkomst aan de Acceptant te leveren betalingsdienst Rabobank 
Europees pinnen.

1.16  Site: www.rabobank.nl en/of een of meer van de subpagina’s hier- van en daarvoor in de plaats tredende 
webpagina’s.

1.17 Voorschriften: de voorschriften van Rabobank die van toepassing zijn op REP.
1.18  Werkdag: elke dag, behalve zaterdag en zondag, en met uitzon- dering van de sluitingsdagen van Rabobank-, 

Target (settlement systeem DNB), MasterCard en Visa.

2. Kenmerken REP
2.1  De Acceptant mag REP uitsluitend gebruiken om Maestro- en V PAY Debetkaart-betalingen in EURO te accepteren 

via Betaalautomaten op locaties op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa waar hij zijn 
bedrijf of beroep uitoefent.

2.2  De Acceptant mag REP uitsluitend gebruiken voor de in de Overeenkomst beschreven beroeps- of 
bedrijfsactiviteiten van de Acceptant, tenzij Rabobank de Acceptant expliciet schriftelijk toestemming heeft 
verleend voor andere beroeps- of bedrijfsactiviteiten.

2.3  De Acceptant zal uitsluitend een Debetkaart-betaling van een Pas- houder accepteren als die (mede) bedoeld 
is als betaling voor een door de Acceptant aan die Pashouder te leveren goed of dienst. Het is de Acceptant 
met inachtneming van de Voorschriften toe- gestaan het deel van de Debetkaart-betaling dat de verschuldigde 
betaling voor het goed of de dienst overschrijdt, contant aan de Pashouder terug te betalen.

2.4  De kenmerken van REP zijn beschreven (in de productomschrij- ving) op de Site. Rabobank heeft het recht de 
kenmerken van REP te wijzigen en zal de Acceptant informeren over die wijzigingen, dan wel de Acceptant via de 
Site of op andere wijze in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

2.5  Rabobank is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het aantal Pashouders dat Debetkaart-betalingen kan 
verrichten. Eventuele informatie of cijfers die Rabobank hierover (heeft) verstrekt of publiceert, zijn uitsluitend 
indicatief en binden Rabobank niet.

2.6  Rabobank zal commercieel verantwoorde inspanningen verrichten om de Acceptant gedurende de door 
Rabobank bekend gemaakte perioden in staat te stellen Debetkaart-betalingen te accepteren. Rabobank heeft, 
onder meer in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, het recht REP geheel 
of gedeeltelijk te beperken en/of op te schorten. Rabobank zal de Acceptant zo mogelijk van tevoren via de 
Site of op andere wijze in de gelegenheid stellen kennis te nemen van (het voornemen tot) opschorting, tenzij 
Rabobank dit onwenselijk vindt in verband met bijvoorbeeld fraudepreventie of -detectie, bewaking van de 
integriteit van het bankwezen of belangen van derden.
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2.7  Rabobank heeft het recht, bijvoorbeeld in verband met fraudepreventie of -detectie, bewaking van de 
integriteit van het bankwezen of belangen van derden, zonder aankondiging vooraf tijdelijke of permanente 
noodmaatregelen te treffen die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik van REP.

2.8  Rabobank heeft, zonder tot ingebrekestelling of andere formaliteiten of tot vergoeding van schade verplicht te 
zijn, het recht REP (via een of meer bepaalde Betaalautomaten) met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk 
op te schorten als MasterCard of Visa Rabobank daarom vraagt en bovendien zolang de Acceptant naar de 
mening van Rabobank zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en/
of de Voorschriften niet nakomt of daarover verschil van mening tussen de Acceptant en Rabobank, tussen 
Rabobank en derden of tussen de Acceptant en derden bestaat. Deze opschortingsbevoegdheid laat alle 
overige rechten van Rabobank, waaronder het recht vergoeding van schade te verlangen of de Overeenkomst te 
beëindigen, onverlet.

3. Limieten
3.1  Rabobank heeft het recht limieten in te stellen bij het gebruik van REP door de Acceptant, bijvoorbeeld (maar 

niet beperkt tot) limieten met betrekking tot het aantal Betaalautomaten, de locaties van Betaalautomaten, de 
maximumbedragen per Debetkaart-betalingen en/of per Betaalautomaat. Rabobank kan zulke limieten altijd 
wijzigen en zal de Acceptant informeren over het instellen of wijziging van zulke limieten, dan wel de Acceptant 
via de Site of op andere wijze in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

3.2  Het maximumbedrag dat de Acceptant kan accepteren met een Contactloze Debetkaart-betaling zonder dat 
de Pashouder een pin- code hoeft in te voeren is opgenomen in de Voorschriften. Maar als voor de Debetkaart 
die voor een Contactloze Debetkaart-betaling wordt gebruikt een lager maximumbedrag geldt dan het in de 
Voorschriften opgenomen bedrag, is het invoeren van de pincode door de Pashouder noodzakelijk bij een 
Contactloze Debetkaart-betaling boven dat lagere maximumbedrag.

4. Betaalautomaat
4.1  De Acceptant mag uitsluitend Debetkaart-betalingen accepte- ren met gebruikmaking van een door Rabobank 

goedgekeurde Betaalautomaat. Voor Betaalautomaten die worden gebruikt bij het accepteren van Contactloze 
Debetkaart-betalingen gelden aanvullende eisen. Die aanvullende eisen zijn beschreven in de Voorschriften. In de 
Voorschriften is beschreven welke Betaalauto- maten door Rabobank zijn goedgekeurd.

4.2  Rabobank kan bepalen tot welke datum een Betaalautomaat uiterlijk is goedgekeurd, en heeft het recht de 
termijn waarvoor een Betaalautomaat is goedgekeurd te verkorten of te verlengen. Als Rabobank de uiterlijke 
datum tot welke een Betaalautomaat is goedgekeurd wijzigt, zal Rabobank de Acceptant daarover ten minste 
3 maanden voor de datum waarop de goedkeuring zou eindigen, informeren dan wel de Acceptant via de Site 
of op een andere wijze in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. In afwijking van het bepaalde in de 
vorige zin, heeft Rabobank het recht de goedkeuring voor een Betaalautomaat met onmiddellijke ingang te 
beëindigen als dat naar de mening van Rabobank nodig is in verband met fraudepreventie.

4.3 Rabobank heeft het recht Debetkaart-betalingen via een niet (langer) goedgekeurde Betaalautomaat te weigeren.
4.4  De Acceptant moet de goedgekeurde Betaalautomaat voor eigen rekening en risico kopen, huren of anderszins 

in gebruik nemen en de Betaalautomaat opstellen en instellen met inachtneming van de Voorschriften. De 
Acceptant zal de opstelling en/of instellingen van de Betaalautomaat aanpassen als de betreffende Voorschriften 
wijzigen.

4.5  De Acceptant moet voor eigen rekening en risico zorgen voor de ongestoorde beschikbaarheid van de 
Betaalautomaat voor Debetkaart-betalingen gedurende de openstellingstijden van de locatie waar de 
Betaalautomaat is opgesteld.

5. Instellen Betaalautomaat door Rabobank
5.1  Rabobank heeft het recht de Betaalautomaten waarmee de Acceptant REP gebruikt, in te (laten) stellen voor 

Debetkaart-betalingen met gebruikmaking van de EMV chip op Debetkaarten en/of voor Contactloze Debetkaart-
betalingen. Als een Betaalautomaat is ingesteld voor Debetkaart-betalingen met de EMV chip, kan een Debetkaart 
met EMV chip niet meer worden gebruikt voor Debetkaart-betalingen via de magneetstrip op de Debetkaart, 
tenzij Rabobank anders bepaalt in de Voorschriften.

5.2  Rabobank heeft het recht een voorkeur voor Maestro of V PAY betalingen in te (laten) stellen op de 
Betaalautomaten waarmee de Acceptant REP gebruikt. Als zo’n voorkeur is ingesteld zal de Be- taalautomaat, 
als daarop een Debetkaart wordt gebruikt waarmee 2 of meer van de bovengenoemde soorten Debetkaart-
betalingen mogelijk zijn, de Debetkaart-betaling conform de ingestelde voorkeur afwikkelen, tenzij de Pashouder 
deze voorkeur weigert en handmatig een andere soort Debetkaart-betaling kiest. De Acceptant kan te allen tijde 
de door Rabobank ingestelde voorkeur naar eigen inzicht verwijderen dan wel aanpassen.

5.3  Rabobank heeft het recht de Betaalautomaten waarmee de Acceptant REP gebruikt, zodanig in te (laten) stellen 
dat zij V PAY en/of Maestro Debetkaart-betalingen kunnen accepteren. Rabobank heeft tevens het recht de 
betaalautomaten zodanig in te stellen dat zij geen V PAY en/of Maestro Maestro Debetkaart-betalingen (meer) 
kunnen accepteren.
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5.4  Voor Rabobank de in artikelen 5.1, 5.2 of 5.3 beschreven instellingen aanbrengt, zal Rabobank de Acceptant 
daarover informeren.

6. Aanmelding Betaalautomaat
6.1  Vóór ingebruikneming van een Betaalautomaat moet de Acceptant de Betaalautomaat door middel van een door 

Rabobank ter beschikking gesteld formulier aanmelden met inachtneming van de Voorschriften.
6.2  De Acceptant kan in het formulier waarmee de Acceptant de Betaalautomaat aanmeldt, uitsluitend een bij 

Rabobank aangehouden rekening voor bijschrijving van de bedragen van Debetkaart-betalingen opgeven.
6.3  Als Rabobank de aanmelding van een Betaalautomaat accepteert, zal Rabobank de Acceptant de voor aansluiting 

(zie artikel 7.2) van de Betaalautomaat benodigde code verstrekken.

7. Opstellen, instellen en aansluiten Betaalautomaat
7.1  Als Rabobank de aanmelding van een Betaalautomaat accepteert, zal de Acceptant de in artikel 6.3 bedoelde 

code met inachtneming van de Voorschriften invoeren in de Betaalautomaat.
7.2  Nadat de Acceptant de in artikel 6.3 bedoelde code heeft inge- voerd en de Betaalautomaat heeft opgesteld 

en ingesteld volgens de Voorschriften, kan de Acceptant Rabobank volgens de Voorschriften verzoeken de 
Betaalautomaat aan te sluiten op REP. Voordat de Betaalautomaat wordt aangesloten, moet daarmee met 
inachtneming van de Voorschriften een aansluitingstest met goed gevolg zijn doorlopen.

8. Gebruik Betaalautomaat
8.1  De Acceptant zal de Voorschriften nauwkeurig volgen bij het gebruik van de Betaalautomaat voor het accepteren 

van Debetkaart-betalingen.
8.2  De Acceptant zal de Voorschriften ten aanzien van de Debetkaarten die via de Betaalautomaat worden gebruikt 

voor het doen van Debetkaart-betalingen, nauwkeurig naleven.
8.3  De Acceptant zal de Voorschriften ten aanzien van de voorkoming, detectie en melding van fraude, en beperking 

van schade bij fraude met Debetkaart-betalingen nauwkeurig naleven. Als Rabobank de Acceptant informeert 
over een beveiligingsdreiging voor de Betaalautomaat, zal de Acceptant direct de door Rabobank gevraagde 
maatregelen nemen.

9. Wijziging en afmelding Betaalautomaat
9.1  Als de gegevens met betrekking tot de Betaalautomaat, zoals die in het in artikel 6.1bedoelde formulier zijn 

opgenomen, wijzigen, zal de Acceptant Rabobank daarvan ten minste 10 werkdagen vóór de ingangsdatum van 
de wijziging op de hoogte stellen met inachtneming van de Voorschriften.

9.2  Als de Acceptant het gebruik van een aangemelde Betaalautomaat beëindigt, zal de Acceptant Rabobank daarvan 
ten minste 5 werkdagen vóór de beoogde datum van beëindiging op de hoogte stellen met inachtneming van 
de Voorschriften. Rabobank zal vervolgens de aansluiting van de Betaalautomaat aan REP beëindigen.

10. Accepteren Debetkaart-betalingen
10.1  Als de Acceptant Debetkaart-betalingen via een Betaalautomaat kan accepteren op de locatie waar de 

Betaalautomaat is opgesteld, zal de Acceptant de Pashouder niet weigeren om door middel van een Debetkaart-
betaling te betalen, en ook niet eisen dat de Debetkaart-betalingen boven een minimumbedrag of onder een 
maximumbedrag blijft. De Acceptant aanvaardt dat de Pashouder het recht heeft te bepalen met welk soort 
Debetkaart-betaling (Maestro of V PAY) hij de Acceptant betaalt.

10.2  De Acceptant zal de Pashouder op zijn verzoek onmiddellijk na af- loop van de Debetkaart-betaling een exemplaar 
van de transactie- bon als bewijs van de Debetkaart-betaling verstrekken. De inhoud en overige kenmerken van 
de transactiebon en de wijze waarop deze wordt aangemaakt en aan de Pashouder wordt verstrekt, is beschreven 
in de Voorschriften.

10.3  De Acceptant staat er jegens Rabobank voor in dat de Acceptant geen Debetkaart-betalingen zal accepteren voor 
(de levering van) goederen of diensten:
•  -die in strijd zijn met dwingende Nederlandse of buitenlandse regelgeving;
•  waarvan het bestaan, exploiteren, verhandelen, in bezit hebben of gebruik strafbaar is in Nederland of in het 

buitenland;
•  die inbreuk maken op rechten van derden;
•  die op andere gronden onrechtmatig (kunnen) zijn in Neder- land of in het buitenland.

10.4  De Acceptant staat er jegens Rabobank voor in dat de Acceptant geen Debetkaart-betalingen zal accepteren, 
waarvan hij weet of vermoedt dat zij frauduleus zijn of door onbevoegden worden ver- richt of in strijd zijn met 
wettelijke bepalingen.

10.5  De Acceptant zal de Pashouder informeren dat in het geval er sprake is van een Debetkaart-betaling waarbij 
het exacte bedrag niet bekend is op het moment dat de Pashouder instemt met de Debetkaart-betaling, er niet 
meteen een bedrag van zijn rekening wordt afgeboekt, maar dat Rabobank van de Pashouder eerst een bedrag 
reserveert en het exacte bedrag pas later wordt afgeboekt.
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11. Bewaring en gebruik informatie
11.1  De Acceptant is verplicht van elke Debetkaart-betaling de trans- actiegegevens en -bon ten minste tot 14 

maanden na de datum van de Debetkaart-betaling veilig en zorgvuldig te bewaren met inachtneming van de 
Voorschriften en in elk geval op zodanige wijze, dat de Acceptant die transactiegegevens en -bon tijdens die 
periode snel en in ongewijzigde en ongeschonden en goed leesbare staat terug kan vinden respectievelijk kan 
reproduceren. Deze contractuele verplichting van de Acceptant laat onverlet eventuele wettelijke verplichtingen 
op grond waarvan de Acceptant de transactiebon ook moet bewaren.

11.2  De Acceptant verbindt zich door ondertekening van de Over- eenkomst tegenover Rabobank en Rabobank 
bedingt bij wijze van derdenbeding ten behoeve van iedere Pashouder, dat de Acceptant de door hem in het 
kader van een Debetkaart-betaling ontvangen gegevens over de Pashouder uitsluitend zal gebruiken voor 
zijn ei-gen administratieve afhandeling van de Debetkaart-betaling en met inachtneming van de wettelijke 
verplichtingen voor de bescher- ming van persoonsgegevens. De Acceptant zal deze gegevens zorg- vuldig 
bewaren, geheimhouden en beveiligen tegen onbevoegde kennisneming daarvan. De Acceptant zal werknemers 
en derden die toegang kunnen hebben tot deze gegevens, tot geheimhouding verplichten.

12.  Creditering Debetkaart-betalingen
12.1  Rabobank zal het bedrag van een Debetkaart-betaling waarvoor Rabobank een goedkeuring overeenkomstig de 

Voorschriften heeft verleend via de daarbij gebruikte Betaalautomaat, crediteren op de door de Acceptant voor 
de betreffende Betaalautomaat bij aan- melding opgegeven of nadien conform de Voorschriften gewijzig- de 
rekening. Deze creditering duurt gemiddeld 2 Werkdagen na de datum waarop afsluiting van de Betaalautomaat 
waarop de Debetkaart-betaling heeft plaatsgevonden, conform de Voorschrif-ten bij Equens SE, statutair 
gevestigd te Utrecht, is gemeld.

12.2  In afwijking van het bepaalde in artikel 12.1 is Rabobank het bedrag van de Debetkaart-betaling, ondanks de 
verleende goedkeuring, niet aan de Acceptant verschuldigd of mag de creditering ervan op de rekening van de 
Acceptant opschorten als:
•  naar de mening van Rabobank sprake is of kan zijn van onregelmatigheden of fraude, of
•  naar de mening van Rabobank sprake is van een onbedoelde dubbele Debetkaart-betaling of fouten in de 

Debetkaartbeta-ling als gevolg van storingen, of
•  de Acceptant naar de mening van Rabobank zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, deze 

Algemene voorwaarden en/of de Voorschriften niet nakomt of daarover verschil van mening bestaat tussen 
de Acceptant en Rabobank, of

•  de goedkeuring is verstrekt in een offline situatie van de betaalautomaat en de Pashouder de Debetkaart-
betaling heeft betwist, of

•  als Visa of MasterCard Rabobank niet toestaan het bedrag van de Debetkaart-betaling aan de Acceptant ter 
beschikking te stellen.

12.3  De Acceptant is verplicht Rabobank onmiddellijk en conform de Voorschriften te informeren zodra de Acceptant 
van mening is dat de crediteringen door Rabobank niet overeenkomen met de goedgekeurde Debetkaart-
betalingen. Bijvoorbeeld op basis van de door Rabobank gedane creditering van Debetkaart-betalingen of 
daarover verstrekte informatie.

13. Terugbetaling Debetkaart-betalingen
13.1  De Acceptant is verplicht het bedrag van een Debetkaart-betaling aan Rabobank onmiddellijk aan Rabobank 

terug te betalen:
•  als de Acceptant niet binnen uiterlijk 16 kalenderdagen na dagtekening van een daartoe luidend verzoek 

van Rabobank (een kopie van) de in artikel 11.1 bedoelde originele transactiebon conform het verzoek aan 
Rabobank heeft verstrekt;

•  als Rabobank het bedrag van de Debetkaart-betaling op de rekening van de Acceptant heeft gecrediteerd en 
een of meer van de in artikel 12.2 beschreven situaties zich voordoet.

13.2  Op eerste verzoek van Rabobank zal de Acceptant de door Rabobank geschikt geachte zakelijke (pandrecht en/of 
hypotheekrecht) en/of andere zekerheden stellen als zekerheid voor de in artikel 13.1 bedoelde terugbetalingen 
aan Rabobank.

14. Achtergelaten Debetkaart
Als de Acceptant een Debetkaart vindt op de locatie waar de Betaalauto- maat is opgesteld, moet de Acceptant 
overeenkomstig de Voorschriften handelen.

15.  Storingen Betaalautomaat en/of REP
Als de Acceptant storingen constateert in REP, zal de Acceptant dat aan Rabobank melden met inachtneming van 
de Voorschriften. Storingen in de Betaalautomaat en/of andere eigen goederen en diensten (zie artikel 25) moet de 
Acceptant zelf oplossen.
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16. Tarieven
16.1  De door de Acceptant voor de betalingsdienst REP aan Rabobank verschuldigde tarieven zijn vermeld in de 

Overeenkomst of in de in de Overeenkomst bedoelde tarievenlijst. Er zijn verschillende soorten tarieven: standaard 
tarieven per Debetkaartbetaling en maandelijkse bundeltarieven met bijbehorende ‘buiten-de- bundel’-tarieven. 
De Acceptant kan kiezen voor toepassing van de standaard tarieven of een bundeltarief met bijbehorende 
‘buiten- de-bundel’-tarief. De Acceptant mag het soort tarief (standaard of bundeltarief) of de gekozen bundel met 
het daarbij geldende bundeltarief met bijbehorend ‘buiten-de-bundel’-tarief maximaal één keer per kalenderjaar 
wijzigen conform de voorschriften van Rabobank met gebruikmaking van het door Rabobank voorgeschreven 
wijzigingsformulier. Het gewijzigde tarief treedt in werking op de eerste dag van de tweede kalendermaand 
volgend op de kalendermaand waarin Rabobank het wijzigingsformulier heeft ontvangen. Als de Acceptant een 
Rabo PinBox Betaalautomaat huurt van Rabobank, mag de Acceptant niet kiezen voor een bundeltarief.

16.2  Rabobank mag de (hoogte van de) tarieven, de berekenings- en afrekenperiode en de berekenings- en 
afrekenmethode daarvan wijzigen, en nieuwe tarieven in rekening brengen. Rabobank zal de Acceptant ten 
minste 30 dagen voor de ingangsdatum van wijziging van de berekenings- en afrekenperiode of de berekenings- 
dan wel afrekenmethode daarvan op de hoogte stellen, dan wel de Acceptant via de Site in de gelegenheid 
stellen daarvan kennis te nemen. Als Rabobank de tarieven wijzigt of nieuwe tarieven in rekening brengt, zal 
Rabobank de Acceptant ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum daarover informeren via een aan de 
Acceptant geadresseerde mededeling. Die mededeling kan schriftelijk of op een andere wijze plaatsvinden. 
Rabobank hoeft de gewijzigde of nieuwe tarieven zelf niet in deze mededeling op te nemen en kan daarvoor 
verwijzen naar de Site en/of naar informatie verkrijgbaar op het kantoor van Rabobank.

16.3  Als de Acceptant heeft gekozen voor een bundeltarief in plaats van een standaard tarief gelden de volgende 
regels in aanvulling op het bepaalde in artikelen 16.1 en 16.2:

a. Debetkaart-betalingen binnen de bundel zijn begrepen in het bundeltarief.
b.  Een bundel is één kalendermaand geldig en geldt voor Debet- kaartbetalingen die in die kalendermaand 

plaatsvinden.
c.  Een bundel geldt voor één rekening als bedoeld in artikel 6.2, maar ongeacht het aantal Betaalautomaten 

waarmee Debet- kaartbetalingen op die rekening worden bijgeschreven.
d.  Als in een kalendermaand minder Debetkaart-betalingen plaatsvinden dan het aantal Debetkaart-betalingen 

dat is begrepen in de bundel, dan vervalt het resterende deel van de bundel. De Acceptant heeft geen recht op 
restitutie.

e.  Voor elke Debetkaart-betaling die de bundel overschrijdt, is de Acceptant Rabobank het bij dat bundeltarief 
behorende ‘buiten-de-bundel’-tarief verschuldigd.

f.  Als de Overeenkomst in een kalendermaand eindigt heeft de Acceptant geen recht op restitutie van (een deel 
van) het voor die kalendermaand verschuldigde bundeltarief.

16.4  Rabobank is altijd bevoegd de door de Acceptant aan Rabobank verschuldigde bedragen, daaronder mede 
begrepen de in dit artikel bedoelde tarieven, zonder voorafgaande mededeling te verrekenen met de door 
Rabobank aan de Acceptant verschuldigde bedragen.

17. Looptijd Overeenkomst
17.1  De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Acceptant en Rabobank zijn ieder bevoegd de 

Overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van ten minste 30 
kalenderdagen.

17.2  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 Acceptant gehouden te 
zijn, te beëindigen:
•  als de Acceptant tekortkomt in de nakoming van één van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de 

Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de Voorschriften;
•  bij (het aanvragen van) faillissement, (het aanvragen van) surseance van betaling, ondercuratelestelling en/of 

overlijden van de Acceptant;
•  bij onderbewindstelling van en/of bij beslag op (een gedeelte van) het vermogen van de Acceptant;
•  bij van toepassingverklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op de Acceptant;
•  bij opheffing en/of beëindiging en/of overdracht van (een aanmerkelijk deel van) het bedrijf van de Acceptant;
•  als MasterCard of Visa Rabobank daarom heeft verzocht; als de Acceptant een rechtspersoon is: bij ontbinding, 

fusie en/of splitsing van de Acceptant;
•  als de relatie tussen Rabobank en de Acceptant of het gebruik van REP door de Acceptant naar de mening 

van Rabobank schade toebrengt of kan toebrengen aan de reputatie van Rabobank en/ of Maestro of V PAY 
betalingen en/of het imago van REP of als daardoor de integriteit van het bankwezen gevaar loopt.

17.3  De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat de Acceptant niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard 
doorlopen zoals 
• maar niet beperkt tot - het bepaalde in de artikelen 10.3, 10.4, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 24 en 26 tot en met 35 van 

deze Algemene voorwaarden.
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18. Voorschriften
18.1  Op het gebruik van REP zijn de Voorschriften van toepassing. De Voorschriften zijn opgenomen op de Site of 

worden op een an- dere wijze door Rabobank aan de Acceptant bekend gemaakt of ter beschikking gesteld. 
De Acceptant moet de Voorschriften naleven. De Acceptant mag REP niet gebruiken als de Voorschriften niet 
worden nageleefd.

18.2  Rabobank mag de Voorschriften wijzigen, en zal de Acceptant informeren over zulke wijzigingen, dan wel de 
Acceptant via de Site in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

18.3  De Acceptant zorgt ervoor dat de Acceptant en de bij het accepte- ren van Debetkaart-betalingen door hem 
ingeschakelde personen, voldoende op de hoogte zijn van de Voorschriften.

19. Site
19.1  De Acceptant zal regelmatig, maar ten minste éénmaal per 30 dagen, op de Site controleren of nieuwe informatie 

over REP, daaronder mede begrepen informatie over voorgenomen wijzigingen in de kenmerken (artikel 2), 
Voorschriften (artikel 18) en benodigde goederen en diensten (artikel 25), ter beschikking is gesteld.

19.2  Bij mededelingen en kennisgevingen door Rabobank via de Site, wordt informatie geacht de Acceptant binnen 
uiterlijk 30 dagen na het ter beschikking stellen c.q. publiceren daarvan op de Site te hebben bereikt en door de 
Acceptant te zijn gelezen.

20. Communicatie
20.1  Rabobank informeert de Acceptant over de adres- en contactgegevens die de Acceptant moet gebruiken 

voor mededelingen aan Rabobank in verband met de Overeenkomst. De Acceptant moet zich daarbij aan de 
Voorschriften houden. Rabobank mag de door de Acceptant te gebruiken adres- en contactgegevens wijzigen en 
zal de Acceptant informeren over zulke wijzigingen, dan wel de Acceptant via de Site of op een andere wijze in 
de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

20.2  De adres- en contactgegevens van de Acceptant die Rabobank kan gebruiken voor mededelingen aan de 
Acceptant in het kader van de Overeenkomst, zijn beschreven in de Overeenkomst. De Acceptant is bevoegd 
deze gegevens te wijzigen en zal Rabobank daarover tijdig vóór de ingangsdatum van een wijziging informeren 
met inachtneming van de Voorschriften.

20.3 Communicatie tussen de Acceptant en Rabobank moet plaatsvinden met inachtneming van de Voorschriften.

21. Publiciteit
De Acceptant mag, tenzij dat is toegestaan op grond van artikel 22 van deze Algemene voorwaarden, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestem ming van Rabobank, in publicaties (waaronder begrepen de website van de 
Acceptant) of reclame-uitingen geen melding maken van het bestaan van een relatie met Rabobank noch de naam of 
het logo van Maestro, V PAY betalingen of de Rabobank gebruiken.

22. Onderscheidingsmiddelen en intellectuele eigendomsrechten
22.1  De Acceptant weet dat op de Onderscheidingsmiddelen intellec- tuele eigendomsrechten (daaronder mede 

begrepen merkrechten en auteursrechten) rusten van Rabobank, MasterCard en/of Visa.
22.2 De Acceptant zal het bepaalde in de Voorschriften rondom Onder- scheidingsmiddelen nauwkeurig naleven.
22.3  De Acceptant mag de Onderscheidingsmiddelen niet gebruiken, tenzij dat is toegestaan en/of voorgeschreven 

op grond van de Overeenkomst, de Algemene voorwaarden of de Voorschriften of Rabobank de Acceptant 
daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Na beëindiging van de Overeenkomst moet de Accep- tant 
het gebruik van de Onderscheidingsmiddelen onmiddellijk stopzetten en, op eerste verzoek van Rabobank, de 
gegevensdragers waarop de relevante Onderscheidingsmiddelen zijn vastgelegd, aan Rabobank terug geven 
of - als Rabobank dat wil - vernietigen.

22.4  Op de (merk)namen en beeldmerken/logo’s van Rabobank, en op de voor uitvoering van de Overeenkomst 
door Rabobank gebruikte en/of aan de Acceptant ter beschikking gestelde technieken, documentatie en 
methoden, rusten intellectuele eigendomsrechten (daaronder mede begrepen merkrechten, auteursrechten en 
octrooirechten) van Rabobank en/of derden. De Acceptant mag de (merk)namen en beeldmerken/logo’s van 
Rabobank en met de voor uitvoering van de Overeenkomst door Rabobank gebruikte en/of aan de Acceptant ter 
beschikking gestelde technieken, documentatie en methoden niet gebruiken, tenzij dat is toegestaan op grond 
van de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden of de Voorschriften of Rabobank de Acceptant daarvoor 
schriftelijke toestemming heeft verleend.

23. Gegevens Acceptant
23.1  De Acceptant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Rabobank bekend gemaakte 

gegevens. De Acceptant zal Rabobank onmiddellijk en conform de Voorschriften informeren als de door hem aan 
Rabobank bekend gemaakte gegevens wijzigen.

23.2  Rabobank heeft het recht de gegevens over de Acceptant en zijn gebruik van REP, welke gegevens Rabobank 
van de Acceptant heeft ontvangen en/of die Rabobank zelf heeft verzameld of samengesteld, te verstrekken aan 
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derden die direct of indirect zijn betrokken bij Debetkaart-betalingen als dat naar de mening van Rabobank nodig 
of wenselijk is.

24. Onderzoek
Als er naar de mening van Rabobank redelijke gronden zijn om te twijfelen aan de correcte nakoming door de Acceptant 
of door hem ingeschakelde derden van de verplichtingen uit de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden of de 
Voorschriften, mag Rabobank de Betaalautomaat, de locatie waar de Betaalautomaat is opgesteld en de administratie en 
(computer)systemen van de Acceptant door een onafhankelijke partij laten onderzoeken. De Acceptant zal deze partij 
alle medewerking verlenen bij de uitvoering van het onderzoek. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van 
Rabobank, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de Acceptant of een door hem ingeschakelde derde tekort is geschoten in 
de nakoming van voornoemde verplichtingen. In dat laatste geval is de Acceptant gehouden de redelijke kosten van het 
onderzoek aan Rabobank te vergoeden.

25. Benodigde goederen en diensten
De Acceptant zorgt voor eigen rekening en risico voor de ongestoorde beschikbaarheid, adequate beveiliging en 
het naar behoren functione- ren van de voor Rabobank Debetkaart-betalingen benodigde goederen (daaronder 
Betaalautomaten) en (telecommunicatie)diensten, zoals beschreven op de Site. Rabobank mag de specificaties van 
de benodigde goederen en/of (telecommunicatie)diensten wijzigen, en zal de Acceptant van zulke wijzigingen op de 
hoogte stellen, dan wel de Acceptant via de Site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

26. Relaties met derden
26.1  Rabobank is geen partij bij afspraken tussen de Acceptant en de Pashouder. Rabobank is jegens de Acceptant niet 

aansprakelijk voor (rechts)handelingen van de Pashouder, of tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen 
door de Pashouder. De Acceptant vrijwaart Rabobank voor alle vorderingen van de Pashouder die verband 
houden met tussen de Acceptant en de Pashouder gemaakte afspraken of het gebruik van REP en vergoedt 
Rabobank de schade die Rabobank lijdt als gevolg van zulke vorderingen.

26.2  Rabobank is, voor eigen rekening en risico, bevoegd gebruik te maken van diensten van derden bij de uitvoering 
van de Overeenkomst. Rabobank zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

26.3  De Acceptant mag met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden 
en de Voorschriften voor eigen rekening en risico derden inschakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. 
De Acceptant zorgt ervoor dat de door de Acceptant ingeschakelde derden volledig op de hoogte zijn van, en 
gebonden zijn aan, de verplichtingen die voor de Acceptant uit de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden 
en de Voorschrif- ten voortvloeien. De Acceptant zorgt ervoor dat deze door hem in- geschakelde derden die 
verplichtingen correct nakomen, en zal op eerste verzoek van Rabobank de nakoming van die verplichtingen 
in rechte afdwingen. De Acceptant moet zich er van bewust zijn dat inschakeling van derden risico’s met zich 
meebrengt. De Acceptant zal bij de keuze en inschakeling van de derden de nodige zorgvuldigheid in acht 
nemen. De Acceptant zal de NAW-gegevens van de door hem ingeschakelde derden op eerste verzoek van 
Rabobank schriftelijk aan Rabobank bekend maken.

27. Overeenkomst met rechtspersoon of meerdere Acceptanten
Is de Acceptant 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-uitvoerende) bestuurder, (beherend) vennoot, maat en/of Klant 
wordt geacht van vorenbedoelde rechtspersoon, van elk van die directe of indirecte bestuurders, van elke 
(beherend) vennoot, maat en/of Acceptant voortdurend en onbeperkt volmacht met het recht van substitutie 
naar Nederlands recht te hebben om namens de/elke Acceptant zelfstandig alle (rechts)handelingen, waaronder 
mede begrepen beschikkingshandelingen, te verrichten ter uitvoering van of in verband met de Overeenkomst 
en de Algemene voorwaarden. De volmacht eindigt niet door het overlijden of ondercuratelestelling van een 
dergelijke volmachtgever. Rabobank is nooit verplicht met een (gesubstitueerde) gevolmachtigde te handelen. 
Aan Rabobank kan het einde van een volmacht uitsluitend worden tegengeworpen nadat Rabobank daarvan 
een schriftelijke mededeling heeft ontvangen. Opdrachten die aan Rabobank zijn gegeven door een gewezen 
gevolmachtigde, als bedoeld in dit artikel, voordat of kort nadat Rabobank de mededeling van de opzegging/
herroeping heeft ontvangen, mag Rabobank rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs 
niet kan voorkomen.

b.  Indien en zolang een bestuurder, (beherend) vennoot, maat en/of gevolmachtigde niet als zodanig geïdentificeerd 
en geverifieerd is, hoeft Rabobank (rechts)handelingen, waaronder mede begrepen beschikkingshandelingen, 
van die bestuurder, (beherend) vennoot, maat en/of gevolmachtigde niet uit te voeren.

28. Aansprakelijkheid
28.1  Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden omtrent aansprakelijkheid is bepaald, en tenzij 

ontstaan als direct gevolg van haar opzet of grove schuld, is Rabobank niet aansprakelijk voor schade die direct of 
indirect voortvloeit uit:
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•  het niet naleven door de Acceptant van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden of 
de Voorschriften;

•  internationale conflicten;
•  gewelddadige of gewapende acties;
•  maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid;
•  maatregelen van een toezichthoudende instantie;
•  boycotacties;
•  arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel;
•  storingen in en opschorting van de elektriciteitsvoorziening, in telecommunicatiediensten of -verbindingen, 

of in apparatuur of programmatuur van Rabobank of van door Rabobank ingeschakelde derden;
•  tekortkomingen door derden die Rabobank inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

28.2  In geen geval is Rabobank aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, schade 
als gevolg van bedrijfsstagnatie en gevolgschade.

28.3  De aansprakelijkheid van Rabobank is ook beperkt tot maximaal het toaalbedrag van de op grond van de 
Overeenkomst aan Rabobank betaalde bedragen in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de 
schadeveroorzakende gebeurtenis, verminderd met het totaalbedrag van door Rabobank in die periode van 12 
maanden al aan de Acceptant verschuldigde schadevergoedingen in verband met de Overeenkomst.

29. Bewijs
De administratie van Rabobank en/of door haar aangewezen derden strekt tegenover de Acceptant tot volledig bewijs 
met betrekking tot (de uitvoering van) de Overeenkomst, de Algemene voorwaarden en de Voorschriften, behoudens 
door de Acceptant geleverd tegenbewijs.

30. Voorwaarden Acceptant, toepasselijk recht, bevoegde rechter
30.1  Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas- sing. Geschillen tussen partijen welke verband 

houden met de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en de Voorschriften, kunnen uitsluitend aan de 
Nederlandse rechter worden voorge- legd.

30.2 De (algemene) voorwaarden van de Acceptant zijn niet van toe- passing op de Overeenkomst.

31. Buiten toepassing verklaring wet- en regelgeving
De in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geïmplementeerde 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 Acceptant geen 
consument is, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden.

32. Wijziging Algemene voorwaarden
Rabobank is altijd bevoegd deze Algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. Zij zal de 
Acceptant ten minste 30 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 
Acceptant niet akkoord gaat met een aanvulling, wijziging en/of vervanging moet hij dit onder beëindiging van de 
Overeenkomst binnen genoemde 30 dagen schriftelijk aan Rabobank meedelen, een en ander met inachtneming van 
het bepaalde in het artikel ‘‘Looptijd Overeenkomst’ van deze Algemene voorwaarden.

33. Belastingen
Alle belastingen, die ter zake van de Overeenkomst, de Algemene voorwaarden of de Voorschriften verschuldigd zijn of 
in de toekomst nog geheven mochten worden, komen voor rekening van de Acceptant.

34. Kosten
Alle kosten waartoe de Overeenkomst aanleiding geeft - daaronder begrepen de kosten van Rabobank van de 
gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering en kosten van uitwinning - zijn voor rekening van de Acceptant. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tien procent (10%) van het te incasseren bedrag, met een minimum van 
vijfhonderd euro (€ 500,-). Voor zover 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 Acceptant.

35. Onregelmatigheden
Als zich ten aanzien van de (uitvoering van de) Overeenkomst, de Alge- mene voorwaarden of de Voorschriften een 
onregelmatigheid voordoet, dreigt voor te doen of heeft voorgedaan, moet de Acceptant op verzoek van Rabobank alles 
doen of nalaten wat Rabobank redelijkerwijs noodzakelijk vindt in verband met die (dreigende) onregelmatigheid.
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36. Fusie/overdracht/splitsing
36.1  Alle bevoegdheden, rechten en verplichtingen van Rabobank kunnen na juridische fusie of na juridische splitsing 

van Rabobank (ook) zelfstandig - en hoofdelijk - worden uitgeoefend respectievelijk nagekomen door de 
rechtsopvolger(s) van Rabobank.

36.2  Rabobank is bevoegd de rechten uit de Overeenkomst en/of de rechtsverhouding(en) waarin zij tot de Acceptant 
staat met de daaraan verbonden nevenrechten, (gedeeltelijk) over te dragen aan een derde. Door ondertekening 
van de Overeenkomst ver- leent de Acceptant bij voorbaat toestemming hiervoor.

36.3  Overal waar in deze Algemene voorwaarden en in de Overeen- komst het woord ‘Rabobank’ is vermeld moet na 
fusie of splitsing of overdracht (ook) begrepen worden de rechtsopvolger(s) van Rabobank.

37. Partiële nietigheid en vernietigbaarheid
Een nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling in deze Algemene voorwaarden of in de Overeenkomst leidt niet 
tot nietigheid of vernietig- baarheid van deze Algemene voorwaarden of de Overeenkomst, noch van enige andere 
bepaling daarvan.

38. Woonplaats
DeAcceptant, die geen voor Rabobank bekend adres heeft, wordt geacht woon- en/of vestigingsplaats te hebben 
gekozen op het hoofdkantoor van Rabobank. Op die plaats kunnen alle voor de Acceptant bestemde mededelingen 
worden gedaan en voor de Acceptant bestemde bescheiden worden bezorgd en/of betekend.


