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In aanvulling op het bepaalde in de Algemene voorwaarden Rabobank iDEAL 2018 en door Rabobank aangewezen
opvolgers daarvan, zijn deze Aanvullende voorwaarden Rabobank iDEAL voor CPSP’s 2018 van toepassing.
Deze Aanvullende voorwaarden Rabobank iDEAL voor CPSP’s 2018 zijn een integraal onderdeel van de Algemene
voorwaarden Rabobank iDEAL 2018. Dit betekent bijvoorbeeld dat de bepalingen inzake wijziging van de Algemene
voorwaarden Rabobank iDEAL 2018 ook op deze Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
1 Aanvullende definities
1.1

Winkel: degene waarvoor de Acceptant iDEAL-betalingen accepteert op grond van
een tussen de Winkel en de Acceptant gesloten contract.

1.2

Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden Rabobank iDEAL 2018 en
door Rabobank aangewezen opvolgers daarvan.

1.3

Currence: Currence iDEAL B.V, gevestigd te Amsterdam.

2 Aanvullende bepalingen
2.1	In aanvulling op het bepaalde in de Algemene voorwaarden is de Acceptant verplicht er voor te zorgen
dat hij tijdens de looptijd van de Overeenkomst in de openbare registers van DNB is geregistreerd als
betaaldienstverlener (bijvoorbeeld als betaalinstelling). Zodra de Acceptant bekend is of hij redelijkerwijs mag
verwachten dat zijn inschrijving in de openbare registers van DNB zal eindigen, moet de Acceptant dat zonder
uitstel bij Rabobank melden conform de Handleiding. De Acceptant staat er ook jegens Rabobank voor in, dat de
Acceptant de wettelijke verplichtingen die op de Acceptant rusten in zijn hoedanigheid van betaaldienstverlener,
stipt nakomt.
2.2	In aanvulling op het bepaalde in de Algemene voorwaarden is de Acceptant verplicht er voor te zorgen dat
hij tijdens de looptijd van de Overeenkomst in de rol van Collecterende Payment Service Provider voor iDEAL
op grond van een geldig contract met Currence Certificaathouder is. Zodra de Acceptant bekend is of hij
redelijkerwijs mag verwachten dat zijn de Acceptant niet langer als Certificaathouder zal worden aangemerkt
door Currence, moet de Acceptant dat zonder uitstel bij Rabobank melden conform de Handleiding. De
Acceptant staat er ook jegens Rabobank voor in, dat Acceptant zijn contractuele verplichtingen jegens Currence
stipt nakomt.
2.3	In afwijking van het bepaalde in de Algemene voorwaarden mag de Acceptant geen iDEAL-betalingen voor
zichzelf accepteren, maar uitsluitend voor Transacties van Winkels. In afwijking van het bepaalde in de Algemene
voorwaarden mag de Acceptant zulke iDEAL-betalingen accepteren op Websites van Winkels en hoeven die
adressen van die Websites niet te worden opgenomen in de Overeenkomst. De Acceptant moet de Winkels
waarvoor zij iDEAL-betalingen accepteert en de Website(s) waarop de Transacties van de Winkels plaatsvinden,
conform de Handleiding aan Rabobank melden. De Acceptant moet bovendien zogenaamde SUB-ID’s gebruiken
voor iedere Winkel, conform het bepaalde in de Handleiding.
2.4	De Acceptant moet op verzoek van Rabobank onmiddellijk de door Rabobank gevraagde informatie over
Winkels aan Rabobank verstrekken. Die informatie betreft in elk geval de naam, het adres, de woonplaats en
Handelsregistergegevens van de Winkel en de internetadressen waarop de Winkel iDEAL-betalingen accepteert,
en andere door Rabobank gevraagde informatie over de Winkel en de transacties waarvoor de iDEAL-betalingen
plaatsvinden.
2.5	Als een verplichting uit de Algemene voorwaarden, die rust op de Acceptant, feitelijk niet door de Acceptant
zelf maar door een Winkel wordt nagekomen, staat de Acceptant er jegens Rabobank voor in dat de Winkel
die verplichting stipt nakomt. Op eerste verzoek van Rabobank zal de Acceptant ten genoegen van Rabobank
aantonen dat een Winkel zulke verplichtingen stipt is nagekomen.
2.6	
In aanvulling op het bepaalde in de Algemene voorwaarden vrijwaart de Acceptant Rabobank voor alle
vorderingen van Winkels jegens Rabobank, die verband houden met de Overeenkomst. Rabobank is jegens de
Acceptant niet aansprakelijk voor schade geleden door de Winkel als gevolg van tekortkoming in de nakoming
van verbintenissen uit de Overeenkomst.
2.7	De Rekening moet worden aangehouden door een stichting die minimaal voldoet aan de eisen die DNB en
Currence daaraan stellen en aan het bepaalde in de Handleiding. Rabobank heeft het recht in de rekeningcourant overeenkomst die zij met de stichting sluit, aanvullende eisen te stellen aan de wijze waarop de stichting
de ontvangen iDEAL-betalingen doorbetaalt aan Winkels. De Acceptant staat er jegens Rabobank voor in dat de
stichting die de Rekening aanhoudt, de iDEAL-betalingen conform de daarover tussen de Acceptant en de Winkel
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gemaakte, en eventueel tussen Rabobank en de stichting gemaakte, afspraken doorbetaalt aan de Winkel. De
Acceptant staat jegens Rabobank in voor de nakoming van de verplichtingen van de stichting jegens Rabobank
die samenhangen met de Overeenkomst.
2.8	De Acceptant staat er jegens Rabobank voor in dat ook de Winkel en de stichting als bedoeld in artikel 2.7
hierboven, de gegevens betreffende Klanten uitsluitend gebruiken voor de eigen administratieve afhandeling
van de iDEAL-betaling en met inachtneming van de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van
persoonsgegevens.
2.9	In aanvulling op het bepaalde in de Algemene voorwaarden heeft Rabobank tevens het recht het door Rabobank
verlenen van Rabobank iDEAL aan de Acceptant geheel of gedeeltelijk op te schorten als en zolang Rabobank
van mening is dat de belangen van de Winkel of de Klant worden of kunnen worden geschaad. Als Rabobank het
verlenen van Rabobank iDEAL op deze grond opschort, zal zij de Acceptant daarover informeren.

