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Hoofdstuk 1 Uitleg gebruikte woorden
We gebruiken bepaalde woorden in de overeenkomst en in de voorwaarden. Hieronder leest u wat wij met een aantal van
deze woorden bedoelen. In sommige hoofdstukken vindt u uitleg over nog andere woorden die worden gebruikt.

Rekeninghouder:

•

de natuurlijke persoon of personen, en/of

•

de rechtspersoon of rechtspersonen, en/of

•

de beherende vennoot of vennoten van een commanditaire
vennootschap, en/of

•

de vennoot of vennoten van een vennootschap onder
firma, en/of

•

de (besturende) vennoot of vennoten van een
commanditaire of andere openbare vennootschap met of
zonder rechtspersoonlijkheid, en/of

•

vergelijkbare entiteiten naar buitenlands of internationaal
recht voor wie de beleggersrekening aangehouden wordt,
zowel samen als ieder apart

U:

Klantgroep:

•

de rekeninghouder, en/of

•

alle rekeninghouders samen, en/of

•

iedere rekeninghouder apart

de rekeninghouder en alle huidige en toekomstige (directe
en indirecte) dochtermaatschappijen in de zin van artikel
2:24a van het Burgerlijk Wetboek, of vergelijkbare entiteiten
naar enig buitenlands of internationaal rechtsstelsel en alle
(directe of indirecte) meerderheidsaandeelhouders met
rechtspersoonlijkheid of vergelijkbare entiteiten naar enig
buitenlands of internationaal rechtsstelsel in de rekeninghouder,
zowel samen als ieder apart.

Uiteindelijk belanghebbende:

de ‘uiteindelijk belanghebbende’ zoals gedefinieerd in artikel 1
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme.

Wij, Rabobank:

Coöperatieve Rabobank U.A.

Rabobank Groep:

de economische eenheid waarin wij samen met andere
rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn
verbonden.

Rabobank
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Effecten						

1.

•

een aandeel of een ander daarmee gelijk te stellen
verhandelbaar waardebewijs of recht

•

een obligatie of een ander verhandelbaar
schuldinstrument

•

elk ander verhandelbaar waardebewijs waarmee
aandelen, obligaties of een ander verhandelbaar
schuldinstrument door uitoefening van de daaraan

						

verbonden rechten of door conversie kan worden
verworven of dat in geld wordt afgewikkeld
2. •

							

een geldmarktinstrument (zoals depositocertificaten en
commercial paper)

					
		

3. •

een recht van deelneming in een beleggingsinstelling

4. •

een optie

•

een future

•

een swap

•

een (rente)termijncontract, of

•

een ander derivatencontract dat betrekking heeft op
effecten, valuta, rentevoeten, rendementen of andere
afgeleide instrumenten, indexen, grondstoffen of
een andere economische waarde en dat kan worden
afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in
contanten

						
5. •

alle op een effectenrekening geadministreerde
vorderingen die u ter zake van de hiervoor onder 1 tot en
met 4 vermelde effecten van een bepaalde soort op ons
en/of derden heeft of zal verkrijgen

							
6. •

al hetgeen wij van tijd tot tijd als effect zullen aanmerken
en wij op een effectenrekening administreren

Effectenrekening:

de rekening die wij voor u aanhouden en waarop effecten
worden geadministreerd.

Rabobank
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En/of-beleggersrekening:

een beleggersrekening met meer rekeninghouders. Elke
rekeninghouder mag de beleggersrekening zelfstandig
gebruiken.

En-beleggersrekening:

een beleggersrekening met meer rekeninghouders. De
rekeninghouders mogen de beleggersrekening alleen samen
gebruiken.

Gebruiken van de beleggersrekening:

alle bankzaken die u met de beleggersrekening mag
doen. Bijvoorbeeld geld opnemen of overmaken of het
effectenkrediet gebruiken als wij u dat hebben verstrekt.

Overeenkomst:

de tussen u en ons gesloten overeenkomst waarin is vastgelegd
dat wij voor u een beleggersrekening aanhouden.

Roodstand:

Rabobank
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Hoofdstuk 2 Algemeen
1. Informatie over gebruik beleggersrekening en effectenkrediet
1.

2.

Wij geven u informatie over:
•

het gebruik van de beleggersrekening

•

het gebruik van een effectenkrediet als wij u dat hebben verstrekt

Wij informeren u via Rabo Internetbankieren (Professional) over het verloop van de beleggersrekening, tenzij wij met
u daarover andere afspraken hebben gemaakt.

3.

Informatie moet u meteen na ontvangst controleren.

4.

Is er iets niet juist in de informatie? Denkt u dat er informatie ontbreekt? Dan moet u ons dat meteen laten weten.

5.

Heeft u niet binnen dertien maanden op de informatie gereageerd? Dan hoeven wij in ieder geval niet meer tot
correctie over te gaan. Na die termijn hoeven wij de beleggersrekening bijvoorbeeld niet meer te corrigeren als er ten
onrechte een bedrag van de beleggersrekening is afgeschreven.

6.

Fouten mogen wij altijd herstellen.

7.

Saldo-informatie die u raadpleegt via apparatuur kan afwijken van wat op dat moment echt op de beleggersrekening
staat.

2. Mededelingen en berichten
1.

Als u ons iets meedeelt, moet u dat schriftelijk doen, tenzij wij met u daarover andere afspraken hebben gemaakt. Mededelingen moet u richten aan de Rabobank waar de beleggersrekening wordt aangehouden.

2.

Als wij u iets willen meedelen of berichten, kunnen wij dit via Rabo Internetbankieren (Professional) doen. Wij hoeven dit
dan niet meer op een andere manier te doen.

3. Informatie over u
1.

Door de overeenkomst te ondertekenen laat u weten dat u ermee bekend bent dat wij:
a.

aan zekerheidsgevers en anderen die direct of indirect bij de overeenkomst, de beleggersrekening, het krediet
en/of de ten behoeve van het krediet gevestigde zekerheden betrokken zijn of worden informatie mogen geven
over u, over de overeenkomst, het krediet en de (mede) daaraan verbonden rechten, waaronder begrepen zekerheidsrechten. Wij mogen deze informatie ook aan rechtsopvolgers van ons geven

b.

alle gegevens over u en over de overeenkomst, de beleggersrekening, het krediet en de (mede) daaraan verbonden
rechten en zekerheden, die wij hebben aan alle onderdelen van de Rabobank Groep mogen geven in het kader van
een efficiënte bedrijfsvoering. Deze gegevens mogen ook gebruikt worden voor het acceptatiebeleid op groepsniveau, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, en de advisering aan u. Tot slot mogen de
gegevens ook gebruikt worden voor activiteiten gericht op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van
de financiële sector.

2.

a.

U moet het ons meteen laten weten, als er plannen zijn om enige wijziging in de klantgroep en/of de uiteindelijk
belanghebbende en/of (de overeenkomst van) maatschap en/of stille vennootschap en/of (commanditaire)
vennootschap onder firma en/of commanditaire of andere openbare vennootschap of in uw statuten aan te
brengen. Ook moet u het ons laten weten als deze plannen uitgevoerd zijn.

Rabobank
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b

Als de rekeninghouder een rechtspersoon is, moet deze het ons onmiddellijk laten weten als er plannen zijn tot
juridische fusie of juridische splitsing. Ook moet deze ons laten weten wanneer het voorstel tot juridische fusie of
het voorstel tot juridische splitsing wordt neergelegd bij het Handelsregister. Ook moet na fusie of splitsing een
kopie van de fusie- of splitsingsakte aan ons worden gegeven.

3.

Als u denkt dat er iets gebeurt of kan gebeuren waarvan u weet of vermoedt dat wij dat willen weten, dan moet u
dat meteen aan ons melden. U moet ons alle informatie geven die wij van u vragen.

4. Bevoegdheid rekeninghouder
1.

Als de rekeninghouder een rechtspersoon, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma of een commanditaire of andere openbare vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid
is, verleent iedere bestuurder, (beherend en/of besturend) vennoot en/of maat door het ondertekenen van de
overeenkomst volmacht, met het recht om een ander aan te wijzen, aan iedere (andere) bestuurder, (beherend en/
of besturend) vennoot en/of maat om de beleggersrekening te gebruiken en om (rechts)handelingen te verrichten
met betrekking tot de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden. Deze volmacht eindigt niet als een dergelijke volmachtgever overlijdt. Ook niet als een rechter een dergelijke volmachtgever onder bewind of curatele stelt.

2.

Als er iets gebeurt waardoor de volmacht eindigt, moet u ons dit meedelen. Ook de gevolmachtigde moet dit
doen. Als het einde van de volmacht ons niet medegedeeld wordt, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen
daarvan. Bijvoorbeeld als de persoon die de volmacht had de beleggersrekening toch nog gebruikt.
Opdrachten, die door een gevolmachtigde aan ons zijn doorgegeven voordat of kort nadat aan ons is medegedeeld dat de volmacht niet meer mag worden gebruikt, mogen door ons uitgevoerd worden als wij de uitvoering
van een dergelijke opdracht redelijkerwijs niet meer kunnen voorkomen.

3.

Zolang een bestuurder, (beherend en/of besturend) vennoot, maat en/of gevolmachtigde niet als zodanig geïdentificeerd en geverifieerd is, hoeven wij die bestuurder, (beherend en/of besturend) vennoot, maat en/of gevolmachtigde de beleggersrekening niet te laten gebruiken. Ook hoeven wij deze persoon geen (rechts)handelingen met
betrekking tot de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden uit te laten voeren.

5. Extra regels bij een beleggersrekening van meer rekeninghouders
1.

Als de beleggersrekening van meer rekeninghouders is, dan is het een en/of-beleggersrekening. Dit is alleen anders
wanneer wij met u hebben afgesproken dat het een en-beleggersrekening is.

2.

Voor zowel een en/of-beleggersrekening als een en-beleggersrekening gelden de volgende regels:
a

Wij hoeven maar één rekeninghouder te informeren. U moet elkaar meteen laten weten welke informatie wij aan
één van u geven. Ieder van u is gebonden aan de informatie die wij aan één van u hebben gegeven.

b

Als één van u overlijdt mogen de erfgenamen van de overleden rekeninghouder in zijn of haar plaats uitsluitend
samen de beleggersrekening gebruiken en (rechts)handelingen met betrekking tot de overeenkomst en/of de
algemene voorwaarden verrichten.

c

Als u rood staat op de beleggersrekening, kunnen wij iedere rekeninghouder apart aanspreken om de gehele
roodstand op de beleggersrekening aan ons te betalen. De wet noemt dit hoofdelijke aansprakelijkheid.

3.

Voor een en/of-beleggersrekening gelden ook de volgende regels:
a

U mag de beleggersrekening ieder apart gebruiken. U mag ook ieder apart andere (rechts)handelingen verrichten
met betrekking tot de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden. Dit geldt ook na het overlijden van een
rekeninghouder. En als een rechter een rekeninghouder onder bewind of curatele stelt. Voor het gebruiken van
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de beleggersrekening en het verrichten van (rechts)handelingen met betrekking tot de overeenkomst en/of de
algemene voorwaarden heeft u niet de medewerking van de andere rekeninghouders nodig. Voor het
wijzigen van de rekeninghouders en het verhogen van de (krediet)limiet is de medewerking van alle
rekeninghouders nodig.
b

Als het tegoed of het effectenkrediet op de beleggersrekening in een gemeenschap valt, geldt wat hiervoor onder
a staat. Dit geldt ook als de gemeenschap wordt verdeeld.

c

Voor zover nodig geeft u elkaar door het ondertekenen van de overeenkomst nu al volmacht, met het recht om
deze volmacht aan een ander te geven, om de beleggersrekening ieder apart te gebruiken en ieder apart (rechts)
handelingen met betrekking tot de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden te verrichten. Deze volmacht
eindigt niet als een rekeninghouder overlijdt. Ook niet als een rechter een rekeninghouder onder bewind of
curatele stelt.

d

Wij mogen, als wij dat nodig vinden, de medewerking van alle rekeninghouders verlangen voordat wij de beleggersrekening laten gebruiken of voordat wij (rechts)handelingen laten verrichten met betrekking tot de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden. Ook mogen wij van de en/of-beleggersrekening een en-beleggersrekening maken als wij dat nodig vinden.

4.

Wilt u niet meer dat een andere rekeninghouder apart de en/of-beleggersrekening gebruikt? Dan kunt u het
volgende doen:
a

U deelt ons mee dat u wilt dat de andere rekeninghouder de beleggersrekening niet meer zonder uw medewerking gebruikt. Dan wordt de beleggersrekening een en-beleggersrekening. Let op: deze mededeling heeft ook
gevolgen voor u. U mag na zo’n mededeling bijvoorbeeld ook zelf de beleggersrekening niet meer zonder medewerking van de andere rekeninghouder gebruiken.

b

Deze mededeling heeft nog een gevolg. Alleen de volmachten die door alle rekeninghouders samen zijn gegeven
blijven geldig, alle andere volmachten vervallen.

c

Na uw overlijden mogen ook uw erfgenamen samen zo’n mededeling aan ons doen. Met dezelfde gevolgen.

d

Opdrachten, die aan ons zijn doorgegeven voordat of kort nadat wij zo’n mededeling hebben ontvangen, mogen
door ons uitgevoerd worden als wij de uitvoering van een dergelijke opdracht redelijkerwijs niet meer kunnen
voorkomen.

5.

Is de beleggersrekening een en-beleggersrekening? Dan mag u de beleggersrekening alleen samen gebruiken.
Ook mag u alleen samen (rechts)handelingen met betrekking tot de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden verrichten.

6. Wat als er iets verdachts gebeurt?
Als er iets verdachts gebeurt, bijvoorbeeld bij het gebruik van internetbankieren, of als u denkt dat er iets verdachts gaat
gebeuren met uw beleggersrekening, dan moet u dit meteen aan ons melden.
7. Taal
De overeenkomst, de voorwaarden en andere informatie zijn in het Nederlands.
8. Volmacht bank bij transacties in effecten
1.

Rabobank
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ontstaan, mogen wij deze betalingsverplichtingen voor u voldoen. Dit mogen wij doen zodra deze betalingsverplichtingen zijn ontstaan. U heeft ons hiervoor een onherroepelijke volmacht gegeven door het ondertekenen van
de overeenkomst.
2.

Als wij deze betalingsverplichtingen voor u voldoen, bent u de bedragen die wij in dit kader voor u voldaan
hebben aan ons verschuldigd. Wij mogen deze bedragen ten laste van de beleggersrekening brengen. Wij mogen
in verband met deze betalingsverplichtingen vooraf (een deel van) het tegoed en/of de ruimte in het effectenkrediet reserveren. U mag dat dan niet meer gebruiken.

9. Opzegging overeenkomst
1.

U kunt de overeenkomst altijd beëindigen door deze zonder opzeggingstermijn op te zeggen. U moet de opzegging aan ons meedelen. Heeft u een en/of-beleggersrekening? Dan mag ieder van u zonder medewerking van de
andere rekeninghouder de overeenkomst opzeggen. Heeft u een en-beleggersrekening? Dan kunt u alleen samen
de overeenkomst opzeggen.

2.

Ook wij kunnen de overeenkomst beëindigen door deze zonder opzeggingstermijn op te zeggen.

3.

Is de overeenkomst opgezegd? Dan eindigt de beleggersrekening en eventueel het effectenkrediet. Wij hoeven
het geld op de beleggersrekening niet meteen terug te betalen. U krijgt het geld terug als u alles heeft gedaan wat
u volgens ons moet doen. Bijvoorbeeld de hulpmiddelen die u van ons heeft gehad aan ons teruggeven.

10. Volmacht
1.

U mag aan iemand anders toestemming geven om namens u de beleggersrekening te gebruiken. Deze toestem
ming noemen wij volmacht, de persoon aan wie u deze toestemming heeft gegeven is de gevolmachtigde. Wij
kunnen voorwaarden stellen aan de persoon van de gevolmachtigde en aan de volmacht. Wij zijn niet verplicht
om de gevolmachtigde de beleggersrekening te laten gebruiken.

2.

De regels die voor u gelden, gelden ook voor de gevolmachtigde. Dit geldt ook voor de aanwijzingen en voorschriften. U moet er dus voor zorgen dat de gevolmachtigde deze regels, de voorschriften en aanwijzingen kent en
zich eraan houdt. Dat geldt ook voor de wijzigingen daarvan.

3.

Een volmacht mag niet meer worden gebruikt als één van de rekeninghouders die deze heeft afgegeven of de
gevolmachtigde:
a

overlijdt

b

failliet of insolvent wordt verklaard

c

surseance van betaling wordt verleend

d

onder bewind wordt gesteld

e

onder curatele wordt gesteld of op hem de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard.

4.

De volmacht mag ook niet meer worden gebruikt als:
a

de tijd waarvoor de volmacht is verleend is verlopen

b

de gevolmachtigde de volmacht opzegt

c

één van de rekeninghouders die de volmacht heeft afgegeven de volmacht intrekt of herroept

d

één van de rekeninghouders die de volmacht heeft afgegeven de beleggersrekening niet meer alleen mag gebruiken.

5.

Als er iets gebeurt waardoor de volmacht eindigt, moet u ons dit meedelen. Ook de gevolmachtigde moet dit
doen. U moet dit afspreken met de gevolmachtigde. Als het einde van de volmacht ons niet medegedeeld wordt,
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zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld als de persoon die de volmacht had de beleggersrekening toch nog gebruikt.
6.

Opdrachten, die door een gevolmachtigde aan ons zijn doorgegeven voordat of kort nadat aan ons is medegedeeld dat de volmacht niet meer mag worden gebruikt, mogen door ons uitgevoerd worden als wij de uitvoering
van een dergelijke opdracht redelijkerwijs niet meer kunnen voorkomen.

11. Kosten, provisies en vergoedingen
Wij mogen u kosten, provisies en vergoedingen in rekening brengen. U moet deze betalen als wij daar om vragen. Wij bedoelen
bijvoorbeeld kosten voor:
a

het gebruik van de beleggersrekening

b

het ontvangen van rekeninginformatie op papier

c

het verstrekken van een effectenkrediet aan u

d

het gebruik van een effectenkrediet.

Wij mogen bepalen hoeveel wij u in rekening brengen. Wij mogen kosten, provisies en vergoedingen wijzigen.
12. Andere kosten
Wij maken soms andere kosten die verband houden met de beleggersrekening. U moet ook deze kosten betalen. Voorbeelden
van deze kosten zijn:
a

kosten van onderzoek in onze administratie

b

incassokosten

c

kosten van een rechtszaak

d

kosten van een procedure buiten de rechter om. Deze kosten zijn minimaal 10% van het bedrag dat u ons had
moeten betalen. Met een minimum van € 50,-. Als wij meer kosten maken, moet u die ook betalen.

13. Zonder effectenkrediet rood staan op de beleggersrekening
1.

U mag niet rood staan op de beleggersrekening als u geen effectenkrediet heeft.

2.

U betaalt rente als u zonder effectenkrediet rood staat op de beleggersrekening. Deze rente noemen wij ‘debetrente bij ongeoorloofde roodstand’. Wij kunnen deze rente wijzigen.

3.

Bij een ongeoorloofde roodstand bent u zonder dat een ingebrekestelling nodig is, in verzuim en is het bedrag dat
u rood staat onmiddellijk opeisbaar. Dit betekent dat u het bedrag meteen aan ons moet terugbetalen, zonder dat
wij daar om hoeven te vragen.

14. Overlijden
1.

Als u overleden bent, moet dit meteen aan ons worden meegedeeld.

2.

Stelt iemand na uw overlijden dat hij bevoegd is de beleggersrekening te gebruiken of (rechts)handelingen met
betrekking tot de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden te verrichten? Bijvoorbeeld geld opnemen van
de beleggersrekening? Dan mogen wij eisen dat ons als bewijs daarvan een verklaring van erfrecht wordt gegeven.
Deze verklaring moet opgesteld zijn door een Nederlandse notaris. In plaats van een verklaring van erfrecht
kunnen wij in bepaalde gevallen genoegen nemen met andere stukken die wij acceptabel vinden.

3.

Rabobank
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4.

Is er een schuld op de beleggersrekening? Dan kunnen wij van ieder van de erfgenamen eisen het hele bedrag
van de schuld te betalen. De wet noemt dat hoofdelijke aansprakelijkheid.

5.

Alle erfgenamen moeten zich houden aan de afspraken die wij met u hebben gemaakt.

15. Hoofdelijke aansprakelijkheid rechtsopvolgers rekeninghouder
Voor uw verplichtingen zijn uw rechtsopvolgers hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk.
16. Ondeelbaarheid bij juridische splitsing
Bij juridische splitsing van de rekeninghouder zijn de verbintenissen uit de overeenkomst en daarop van toepassing verklaarde
voorwaarden voor de rekeninghouder en voor de rechtsopvolgers van de rekeninghouder ondeelbaar.
17. Statutenwijziging
U mag geen wijziging aanbrengen in de overeenkomst van commanditaire of andere openbare vennootschap of in uw
statuten als u daar niet van tevoren onze schriftelijke goedkeuring voor heeft gevraagd en gekregen.
18. Verrekening
1.

Handelt u in de uitoefening van beroep of bedrijf en/of bent u een rechtspersoon? Dan geldt het volgende.
Wij mogen altijd vorderingen op u verrekenen met vorderingen van u op ons en/of op andere huidige en toekomstige rechtspersonen van de Rabobank Groep. Dit zijn wij overeengekomen door het ondertekenen van de overeenkomst. Daarbij maakt het niet uit of deze vorderingen opeisbaar of (on)voorwaardelijk zijn. Ook maakt het niet
uit in welke valuta deze vorderingen luiden. Verplichtingen in een andere valuta dan euro rekenen wij eerst om
naar een bedrag in euro’s. Wij bepalen hoe we omrekenen en tegen welke koers. Wij hoeven geen verklaring af te
geven voordat wij tot verrekening overgaan.

2.

In alle andere gevallen geldt het artikel over verrekening dat staat in de Algemene Bankvoorwaarden.

19. Beperkingen in het gebruik van de beleggersrekening
1.

Als u failliet bent, mag in uw plaats alleen uw curator de beleggersrekening gebruiken. Ook mag alleen de curator
(rechts)handelingen met betrekking tot de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden verrichten. Dit geldt
ook gedurende een insolventieprocedure.
Als de rechter u uitstel van betaling geeft, noemt de wet dat surseance van betaling. U mag dan alleen maar samen
met uw bewindvoerder de beleggersrekening gebruiken. Ook mag u alleen samen (rechts)handelingen met
betrekking tot de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden verrichten.
Als u in de wettelijke schuldsanering zit, mag in uw plaats alleen uw bewindvoerder de beleggersrekening
gebruiken. Ook mag alleen de bewindvoerder (rechts)handelingen met betrekking tot de overeenkomst en/of de
algemene voorwaarden verrichten. Als op de beleggersrekening beslag is gelegd, mag u het geld op de beleggersrekening waarop beslag ligt niet gebruiken.

2.

Doet een van de hiervoor in lid 1 genoemde gevallen zich voor bij een en/of-beleggersrekening? Dan wordt het
een en-beleggersrekening. De curator of bewindvoerder en de andere rekeninghouder mogen de beleggersrekening dan alleen samen gebruiken. Ook mag u alleen samen (rechts)handelingen met betrekking tot de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden verrichten.
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20. Niet overdragen of verpanden
U mag uw rechten uit de overeenkomst niet aan een ander dan ons overdragen. U mag deze rechten ook niet aan een ander
dan ons verpanden of onderwerp maken van een financiëlezekerheidsovereenkomst. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke
werking.
21. Afstanddoening, achterstelling en verpanding
1.

De rekeninghouder doet door het ondertekenen van de overeenkomst - voor zover nodig bij voorbaat - onherroepelijk afstand van subrogatie. De rekeninghouder doet dit ten behoeve van de bank. Ook doet de rekeninghouder
onherroepelijk afstand van alle (neven)rechten waarin u door subrogatie zou kunnen treden, waaronder begrepen
zekerheidsrechten.

2.

De rekeninghouder komt door het ondertekenen van de overeenkomst overeen dat de rekeninghouder eventuele
vorderingen uit hoofde van regres alvast achterstelt op alles wat wij van de (mede)rekeninghouder te vorderen
hebben of mochten hebben uit welken hoofde dan ook. De rekeninghouder doet dit ten behoeve van ons.

3.

Door het ondertekenen van de overeenkomst verpandt de rekeninghouder - zoals overeengekomen - voor zover
nodig bij voorbaat aan de bank, die dit pandrecht aanneemt, de eventuele vorderingen uit hoofde van regres tot
zekerheid voor de betaling van al wat wij volgens onze administratie van de rekeninghouder te vorderen hebben
en/of zullen hebben. Door het ondertekenen van de overeenkomst delen wij - voor zover nodig bij voorbaat - het
pandrecht aan de rekeninghouder mee.

4.

Wij nemen door het ondertekenen van de overeenkomst - voor zover nodig bij voorbaat - de vermelde afstanddoening, achterstelling en verpanding aan.

22. Fusie, splitsing, contractsoverneming en overdracht
Fusie en splitsing van Rabobank

1.

Wij kunnen samengaan met een andere rechtspersoon. Dat heet fuseren. Wij kunnen ook in onderdelen worden
opgesplitst. Dat heet splitsen. Fuseren of splitsen wij? Dan kunnen onze rechtsopvolgers zelfstandig:
•

alle rechten en bevoegdheden tegenover u uitoefenen

•

al onze verplichtingen tegenover u nakomen.

2.

Contractsoverneming
Wij kunnen de rechtsverhouding met u en de rechten, plichten en nevenrechten die daarbij horen overdragen aan
een ander. Dat kan helemaal of voor een deel. Dat heet contractsoverneming. U geeft ons daarvoor bij voorbaat al
toestemming, door het sluiten van de overeenkomst.

3.

Overdracht
Wij kunnen de vorderingen op u en de nevenrechten die daarbij horen, overdragen aan een ander. Dat kan geheel
of gedeeltelijk.
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23. Heeft u een klacht?
Uw lokale Rabobank
Wij hebben een klachtenprocedure. Uw lokale Rabobank is het eerste aanspreekpunt voor uw klacht.
Rabobank Klachtenservice

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht

Bent u een consument en niet tevreden over de afhandeling

door uw lokale Rabobank? Stuur dan een brief naar:

van uw klacht door Rabobank Klachtenservice? Dan kunt u

Rabobank Klachtenservice

uw klacht voorleggen aan:

Antwoordnummer 750

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

3500 ZJ Utrecht

Postbus 93257

U kunt uw klacht ook online aan Rabobank

2509 AG Den Haag

Klachtenservice voorleggen. Meer informatie hierover

Informatie over de klachtbehandeling door het

vindt u op www.rabobank.nl/bedrijven/klacht.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening vindt u
op www.kifid.nl.

Geschillencommissie BKR
Bent u een natuurlijk persoon en gaat uw klacht over
het BKR? En bent u niet tevreden over de afhandeling
van deze klacht door Rabobank Dan kunt u uw klacht
voorleggen aan:
Geschillencommissie BKR
De Lairessestraat 155 (1)
1075 HK Amsterdam.
Informatie over de klachtbehandeling door de
Geschillencommissie BKR vindt u op www.bkr.nl.

24. Toezichthouders
Onze toezichthouders zijn:
De Nederlandsche Bank N.V.

De stichting Autoriteit Financiële Markten

Westeinde 1

Vijzelgracht 50

1017 ZN Amsterdam

1017 HS Amsterdam

Informatie vindt u op www.dnb.nl.

Informatie vindt u op www.afm.nl.

European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main, Duitsland
Informatie vindt u op www.ecb.europa.eu.
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25. Nederlands recht, Nederlandse rechter
Nederlands recht is van toepassing op:
•

deze overeenkomst en de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, en

•

de daarin gegeven volmachten.

Als u een geschil voorlegt aan een rechter, moet dat een Nederlandse rechter zijn.
26. Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel
Wij zijn aangesloten bij het BKR. Wij mogen informatie over u opvragen bij het BKR. Soms moeten wij deze informatie
opvragen. Bijvoorbeeld wanneer u ons om krediet vraagt. Soms moeten wij ook bepaalde zaken melden bij het BKR. Dat doen
wij bijvoorbeeld als u niet op tijd betaalt.
27. Gevolg ongeldige bepaling
Is een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig? Bijvoorbeeld omdat een rechter dat bepaalt? Dan is deze bepaling
volgens de wet nietig of vernietigbaar. Als een bepaling nietig of vernietigbaar is, dan leidt dit niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de andere algemene voorwaarden of van de overeenkomst.
28. Voorwaarden blijven gelden
Opschorting, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst ontslaat u niet van uw verplichtingen tegenover ons. De
van toepassing verklaarde voorwaarden blijven gelden totdat u aan al uw verplichtingen heeft voldaan en er geen nieuwe
verplichtingen meer kunnen ontstaan.
29. Wijziging van de algemene voorwaarden
1.

Wij kunnen de overeenkomst en de algemene voorwaarden altijd wijzigen, aanvullen of vervangen. Wij informeren
u hierover als dat gebeurt.

2.

Minimaal 30 dagen voordat de wijziging, aanvulling of vervanging ingaat, krijgt u hiervan een mededeling van ons.

3.

Wij mogen de voorwaarden onder meer wijzigen in de volgende gevallen:
•

onze dienstverlening wijzigt. Bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe ontwikkelingen

•

wij passen ons assortiment aan, bijvoorbeeld omdat wij een product uit ons assortiment halen of juist toevoegen

•

wij stoppen met een deel van onze dienstverlening

•

er komt nieuwe regelgeving of bestaande regelgeving wijzigt, en die regelgeving heeft invloed op onze dienstver		
lening aan u. Of op de afspraken die wij met u moeten of willen maken

•

er is een rechterlijke uitspraak waardoor wij nieuwe afspraken met u willen maken. Of bestaande afspraken met u 		
willen wijzigen

•

wij willen onze afspraken met u anders opschrijven. Bijvoorbeeld omdat wij denken dat de tekst duidelijker kan.

•

bij ontwikkelingen in de maatschappij of de markt.

Als wij de voorwaarden wijzigen, laten wij u weten waarom wij dit doen.
4.

Als u het niet eens bent met een wijziging, heeft u het recht de overeenkomst op te zeggen. Aan de opzegging
van de overeenkomst zijn geen kosten verbonden. Als u vóór de ingangsdatum van de wijziging niet reageert,
heeft u de wijziging aanvaard.
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Hoofdstuk 3 De beleggersrekening
1. Doel van de beleggersrekening
De beleggersrekening is bedoeld als tegenrekening voor uw effectenrekening. U kunt de beleggersrekening gebruiken om
effectentransacties te doen.
U mag de beleggersrekening dus niet gebruiken voor het betalingsverkeer of als een zelfstandige spaarrekening.
2. Effectenrekening
Zolang u een beleggersrekening bij ons heeft, moet u ook bij ons ook een effectenrekening aanhouden met dezelfde tenaamstelling als de beleggersrekening.
3. Gebruiken van de beleggersrekening
1.

U kunt de beleggersrekening gebruiken op een door ons te bepalen wijze. U kunt hierbij gebruik maken van
formulieren, codes, hulpmiddelen, programmatuur enz. die u van ons heeft gekregen.

2.

Wij kunnen de uitvoering van een opdracht weigeren als er op de beleggersrekening onvoldoende geld staat of
als de (krediet)limiet dit niet toelaat.

3.

Wij hoeven u de beleggersrekening niet te laten gebruiken als wij vinden dat daartoe aanleiding bestaat. Ook
hoeven wij dan geen opdrachten uit te voeren.

4.

Alles wat u van ons krijgt om gebruik te kunnen maken van de beleggersrekening, moet u zorgvuldig behandelen
en gebruiken. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

5.

Mag u de beleggersrekening niet meer (alleen) gebruiken? Dan bent u verplicht om alle middelen waarmee de
beleggersrekening kan worden gebruikt onmiddellijk bij ons in te leveren. Dit zijn bijvoorbeeld de formulieren en
hulpmiddelen die u van ons heeft gekregen.

4. Toerekening van op de beleggersrekening bijgeschreven bedragen
Alles wat bijgeschreven wordt op de beleggersrekening of wat u ons in verband met de beleggersrekening en eventueel
het effectenkrediet betaalt, mogen wij naar keuze toerekenen aan rente, aflossing of andere betalingsverplichtingen die u in
verband met (het effectenkrediet op) de beleggersrekening heeft.
5. Rente
1.

Wij kunnen over (een deel van) het tegoed een variabele rente vergoeden en/of in rekening brengen. Dit betekent
dat wij de rente altijd mogen wijzigen. Wij kunnen altijd bepalen geen rente (meer) te betalen. Wij bepalen de
hoogte van de eventuele rente.

2.

Wij kunnen het tegoed op de beleggersrekening verdelen in saldoklassen of schijven. Per saldoklasse of schijf berekenen wij dagelijks de bijbehorende rente. Bij saldoklassen bepaalt de hoogte van het tegoed, de saldoklasse. Over
het hele tegoed wordt de rente berekend die bij die saldoklasse hoort. Bij schijven kan het tegoed in meerdere
schijven vallen. Als het tegoed in meerdere schijven valt, berekenen wij de rente voor iedere schijf apart.

3.

Wij mogen een bovengrens vaststellen. Bedraagt het tegoed meer dan de bovengrens? Dan mogen wij over
het gedeelte van het tegoed boven de bovengrens een andere rente of geen rente vergoeden of moet u rente
betalen.
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4.

Wij mogen een maximumtegoed vaststellen. Wij mogen het gedeelte van het tegoed boven het maximumtegoed
overboeken naar een andere rekening van u. Wij hoeven geen verklaring af te geven voordat wij tot overboeking
overgaan. Door ondertekening van de overeenkomst geeft u ons een volmacht, met het recht van substitutie, om
dit te doen. Deze volmacht is onherroepelijk. Wij mogen ook met onszelf als wederpartij handelen.

5.

Wij mogen ook altijd het volgende vaststellen, wijzigen of beëindigen:
•

de indeling in saldoklassen of schijven

•

de bovengrens.

•

het maximumtegoed.

6. Berekening en boeking rente
1.

Wij boeken de door ons berekende rente op de beleggersrekening bij of van de beleggersrekening af.

2.

Heeft u gekozen voor een renterekening? Dan boeken wij de rente na bijboeking over naar deze renterekening of
wij boeken de rente die u moet betalen van deze rekening af.

3.

Als een bedrag op de beleggersrekening wordt bijgeboekt, bepalen wij vanaf welke datum u hierover rente
ontvangt. Als een bedrag van de beleggersrekening wordt afgeboekt, bepalen wij tot welke datum u hierover rente
ontvangt. Wij mogen beide datums wijzigen.

4.

Wij bepalen hoe wij de rente berekenen. Wij bepalen ook over welke periode wij de rente berekenen.

5.

Wij mogen ook het volgende wijzigen:
•

de datum van bij-, af- of overboeking van de rente

•

de manier van berekenen van de rente

•

de periode waarover wij de rente berekenen

•

het aantal dagen in een maand en een jaar, waarvan wij uitgaan in de renteberekening

•

de periode waarna u de rente ontvangt

•

de manier van administreren.

7. Verpanding tegoed beleggersrekening
Als het tegoed op de beleggersrekening aan ons is verpand, geldt het volgende. Wilt u over het verpande tegoed op de beleggersrekening beschikken? Dat kan als wij u hiervoor toestemming geven. Wij kunnen deze toestemming beperken tot een
deel van het tegoed. Wij geven u toestemming als het overblijvende deel voldoende zekerheid biedt voor alles wat wij van u te
vorderen hebben. Wij zijn altijd bevoegd deze beschikkingsbevoegdheid op te schorten of te beëindigen.
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Hoofdstuk 4 Effectenkrediet
1. Uitleg gebruikte woorden
Wat bedoelen wij in de overeenkomst en in deze voorwaarden met de volgende woorden?
Overeengekomen (krediet)limiet:

de (krediet)limiet op de beleggersrekening die wij met u zijn overeengekomen.

Actuele (krediet)limiet:

de (krediet)limiet op de beleggersrekening die wij met u zijn overeengekomen, of als dat 		
op enig moment lager is, het bedrag van de onderpandswaarde van de zekerheden.

Zekerheden:		

de in het kader van de beleggersrekening en/of het effectenkrediet aan ons verstrekte 		
zekerheden.

Onderpandswaarde:

de zekerheidswaarde die wij toekennen aan de effecten die aan ons verpand zijn en aan 		
de eventuele overige zekerheden.

Marginverplichting:

als u transacties aangaat in (ongedekte) derivaten kunnen daaruit voor u betalingsver-		
plichtingen aan de bank of aan derden ontstaan. Dit is het geval wanneer de rechten, die

		

u aan ons of aan derden heeft verstrekt voor het doen van transacties in (ongedekte) 		
derivaten, worden uitgeoefend. U bent ook (wettelijk) verplicht voor deze mogelijke

		

betalingsverplichtingen voortdurend zekerheid te (blijven) stellen jegens ons.

		

Deze verplichting om voortdurend zekerheid te blijven stellen noemen wij 			
marginverplichting.

Overschrijding:		

de situatie dat de roodstand, de marginverplichtingen of de combinatie van de roodstand

		

en de marginverplichtingen de actuele (krediet)limiet overschrijdt.

2. Effectenkrediet
1.

Het effectenkrediet op de beleggersrekening is doorlopend en heeft een onbepaalde looptijd. U mag het effectenkrediet alleen gebruiken voor de financiering van transacties in effecten waarbij wij betrokken zijn en/of marginverplichtingen, alsmede voor de betaling van debetrente, provisie en/of kosten. Wij hoeven niet te controleren of u
het effectenkrediet daadwerkelijk gebruikt overeenkomstig het met u overeengekomen bestedingsdoel. Dit bestedingsdoel geldt alleen voor een effectenkrediet dat is verleend of verhoogd na 25 mei 2011.

2.

Als er ruimte is binnen het effectenkrediet, bijvoorbeeld na terugbetaling van een roodstand, dan kunt u het
effectenkrediet (opnieuw) gebruiken. Wij mogen altijd bepalen dat u het effectenkrediet niet mag gebruiken. Ook
mogen wij altijd de actuele (krediet)limiet wijzigen. Bijvoorbeeld als uw persoonlijke omstandigheden wijzigen.
Wij kunnen de actuele (krediet)limiet verlagen, zonder dat wij daarbij rekening hoeven te houden met de onderpandswaarde van de zekerheden.

3. Hoe bepalen wij de onderpandswaarde van de effecten?
1.

Wij bepalen de onderpandswaarde van de effecten die aan ons verpand zijn door de actuele waarde van de
effecten te vermenigvuldigen met een door ons te bepalen percentage. Dit noemen wij het onderpandspercentage.

2.

Niet alle aan ons verpande effecten worden meegenomen in de berekening van de onderpandswaarde. Wij
bepalen welke.
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3.

De door ons gehanteerde onderpandspercentages worden beïnvloed door de door ons gehanteerde spreidingseisen.

4.

Voor de actuele onderpandspercentages en spreidingseisen verwijzen wij u naar onze website. Wij mogen de
onderpandspercentages en spreidingseisen wijzigen.

4. Verpanding effecten
Als effecten aan ons zijn verpand, gelden ook de volgende regels.
1.

Worden effecten geruild of herbelegd? Of worden op een andere wijze effecten vervangen? Dan rust het pandrecht ook op alle vervangende effecten en vorderingen.

2.

Is er sprake van uitloting van effecten? Of krijgt u geld terugbetaald op effecten? Dan mogen wij het geld innen
dat daarbij wordt uitbetaald.
Wij mogen kiezen of wij deze bedragen gebruiken om:
•

deze bij te schrijven op de beleggersrekening; of

•

nieuwe effecten aan te kopen. U wijst dan aan welke effecten wij moeten aankopen. Kunnen wij u niet bereiken? 		
Dan maken wij die keuze. Deze effecten zijn van u maar zijn ook aan ons verpand.

3

Hoe bewijzen wij welke effecten verpand zijn? Dit kunnen wij doen door een overzicht te geven van de gegevens
uit onze administratie. Of uit de administratie van ons of onze rechtsopvolgers. Dit zijn de gegevens die wij of
zij bewaren over de effecten. Deze gegevens leveren tegenover u volledig bewijs op. U mag altijd tegenbewijs
leveren.

4.

Wilt u over de verpande effecten beschikken? Dat kan als wij u daarvoor toestemming geven. Wij kunnen deze
toestemming beperken tot een deel van de verpande effecten. Wij geven u toestemming als het overblijvende
deel voldoende zekerheid biedt voor alles wat wij van u te vorderen hebben. Wij zijn altijd bevoegd deze beschikkingsbevoegdheid op te schorten of te beëindigen.

5.

Komt u uw verplichtingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet na? Dan kunnen wij overgaan
tot verkoop van de verpande effecten. Als niet alle verpande effecten verkocht worden, bepalen wij welke effecten
verkocht worden.

6.

Vloeien er rechten en vorderingen uit de verpande effecten voort? Dan mogen wij deze uitoefenen.

7.

U moet alles doen of nalaten dat nodig is voor het uitoefenen van het pandrecht. Wij mogen alles doen wat
wij nodig vinden voor het uitoefenen van het pandrecht. Ook mogen wij informatie inwinnen bij of vragen van
derden als wij dat nodig vinden voor het pandrecht, bijvoorbeeld om de waarde van de verpande effecten te
bepalen.

8.

Als wij van plan zijn om de effecten te verkopen, dan zullen wij u - in afwijking van artikel 249 van Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek - vooraf informeren als dat mogelijk is. Wij kunnen de verkoop van een of meer effecten plaats
laten vinden op een markt door tussenkomst van een makelaar in het vak of op een beurs of door tussenkomst
van een bevoegde tussenpersoon. De verkoop zal plaatsvinden volgens de regels en gebruiken die daar voor een
gewone verkoop gelden.

9.

Alleen wij mogen de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken te bepalen dat een of meer effecten
zullen worden verkocht op een andere wijze dan hiervoor is bepaald. Wij kunnen de voorzieningenrechter van
de rechtbank verzoeken te bepalen dat een of meer effecten aan ons als koopster zullen verblijven. Wij zullen de
voorzieningenrechter van de rechtbank dan ook verzoeken het bedrag vast te stellen waartegen dit kan gebeuren.
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Nadat wij bevoegd zijn geworden tot verkoop over te gaan, kunnen wij met u samen, met medewerking van
eventuele andere beperkt gerechtigden en eventuele beslagleggers, een afwijkende wijze van verkoop van een of
meer effecten overeenkomen.
10.

Wij bepalen de wijze waarop de netto-opbrengsten van de verkochte effecten met de verschillende schulden van
u worden verrekend.

11.

Als zou blijken dat verkoop, inning of een andere vorm van uitwinning op een andere wijze of op een ander
tijdstip dan door ons gekozen, tot een hogere opbrengst zou hebben geleid, dan zijn wij voor het verschil in
opbrengst niet aansprakelijk.

5. Wat moet u betalen als u rood staat op de beleggersrekening binnen de (krediet)limiet?
Staat u rood binnen de actuele (krediet)limiet? Dan moet u debetrente betalen. Wij berekenen de debetrente per dag. Wij
bepalen hoe wij de debetrente berekenen. Ook stellen wij vast over welke periode wij de debetrente met u afrekenen. Bijvoorbeeld per jaar. Wij mogen de debetrente van de beleggersrekening afschrijven. Wij mogen de debetrente ook op een andere
manier aan u in rekening brengen. De debetrente is variabel. Wij kunnen de hoogte van de debetrente altijd wijzigen. Wij informeren u schriftelijk of elektronisch over wijzigingen in de debetrente.
6. Aflossen van de roodstand
U mag het bedrag van de roodstand altijd helemaal of gedeeltelijk aflossen. U hoeft daarvoor geen boete te betalen. U doet dit
door een bedrag bij te schrijven op de beleggersrekening.
7. Marginverplichtingen
1.

Als u het effectenkrediet wilt gebruiken voor marginverplichtingen, moet u dat met ons overeenkomen en de
daarvoor benodigde aanvullende overeenkomsten en/of verklaringen tekenen.

2.

Voor marginverplichtingen brengen wij voor het bedrag van deze marginverplichtingen een reservering aan op
uw effectenkrediet. Marginverplichtingen zijn alleen toegestaan als u een effectenkrediet op uw beleggersrekening heeft en dit effectenkrediet nog voldoende ruimte biedt.

3.

Marginverplichtingen ontstaan op het moment dat een transactie aangegaan wordt. Wij berekenen de hoogte van
deze marginverplichtingen op een door ons te bepalen wijze. Wij voeren deze berekening dagelijks opnieuw uit.
De hoogte van de marginverplichtingen kan dagelijks wijzigen. In bijzondere gevallen kan deze berekening vaker
uitgevoerd worden. Daardoor kan de hoogte van de marginverplichtingen ook vaker wijzigen.

8. Overschrijding
1.

Er is sprake van een overschrijding als:
•

het bedrag van de marginverplichtingen groter is dan de actuele (krediet)limiet, of

•

het bedrag van de roodstand groter is dan de actuele (krediet)limiet, of

•

het bedrag van de marginverplichtingen in combinatie met het bedrag van de roodstand groter is dan de actuele 		
(krediet)limiet.

2.

Als er sprake is van een overschrijding van de actuele (krediet)limiet bent u hierover ‘debetrente bij overschrijding’
verschuldigd. Wij berekenen de debetrente bij overschrijding per dag. Wij bepalen hoe wij de debetrente bij overschrijding berekenen. Ook stellen wij vast over welke periode wij deze met u afrekenen. Bijvoorbeeld per jaar.
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Wij mogen de debetrente bij overschrijding afschrijven van de beleggersrekening. Wij mogen deze ook op een
andere manier aan u in rekening brengen. De debetrente bij overschrijding is variabel. Wij kunnen de hoogte van
de debetrente bij overschrijding altijd wijzigen. Wij informeren u schriftelijk of elektronisch over wijzigingen in de
debetrente bij overschrijding.
3.

Het bedrag van de overschrijding is onmiddellijk opeisbaar. Daarbij is geen ingebrekestelling of andere formaliteit nodig. Dat betekent dat u dit bedrag meteen aan ons moet terugbetalen, zonder dat wij daar om hoeven te
vragen.

4.

Wat moet u doen bij een overschrijding van de actuele (krediet)limiet? Dan moet u zo spoedig mogelijk deze overschrijding ongedaan maken. Doet u dit niet? Dan zullen wij voor uw rekening en risico de overschrijding ongedaan
maken. Wij kunnen dit doen door de zekerheden uit te winnen of door posities te sluiten. U geeft ons hierbij een
onherroepelijke volmacht, met het recht om een ander aan te wijzen, tot het nemen van deze maatregelen.

5.

Is sprake van een overschrijding alleen of mede omdat het bedrag van de marginverplichtingen groter is dan de
actuele (krediet)limiet? En is de overschrijding binnen vijf werkdagen niet ongedaan gemaakt? Dan mogen wij
voor uw rekening en risico de overschrijding ongedaan maken. Wij kunnen dit doen door de zekerheden uit te
winnen of door posities te sluiten. U geeft ons hierbij een onherroepelijke volmacht, met het recht om een ander
aan te wijzen, tot het nemen van deze maatregelen. Wij kunnen een kortere termijn dan een termijn van vijf werkdagen hanteren.

9. Meer rekeninghouders
Als er meer rekeninghouders zijn, kunnen wij iedere rekeninghouder apart voor het geheel aanspreken om het gebruikte
effectenkrediet, de debetrente en kosten aan ons te betalen. Zelfs als een andere rekeninghouder het effectenkrediet heeft
gebruikt. De wet noemt dit hoofdelijke aansprakelijkheid.
Wij kunnen bepalen dat één van de rekeninghouders niet hoeft te betalen. Of dat de ex-echtgenoot of de ex-geregistreerd
partner van een rekeninghouder niet hoeft te betalen. In deze gevallen blijven de andere rekeninghouders hoofdelijk aansprakelijk.
10. U zegt het effectenkrediet op
U mag het effectenkrediet altijd opzeggen. Het effectenkrediet eindigt dan. U kunt het effectenkrediet opzeggen door ons dat
mee te delen. U hoeft ons niet te zeggen wat de reden van opzegging is.
11. Wij zeggen het effectenkrediet op
Wij mogen het effectenkrediet altijd opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van twee maanden. Het effectenkrediet eindigt
dan na het verstrijken van de opzegtermijn.
12. Onmiddellijk opeisbaar zonder bericht
1.

In de volgende situaties eindigt het effectenkrediet meteen, zonder dat wij u dat vooraf laten weten. In deze situaties is het gebruikte effectenkrediet onmiddellijk opeisbaar:
a

na uw overlijden

b

uw faillissement wordt aangevraagd of u wordt failliet verklaard

c

surseance van betaling wordt door of voor u aangevraagd of aan u wordt surseance van betaling verleend
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d

een insolventieregeling wordt door of voor u aangevraagd, of wordt op u van toepassing verklaard

e

een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt door of voor u aangevraagd of op u van toepassing verklaard

f

er wordt een akkoord aan uw schuldeisers aangeboden

g

als de rekeninghouder een rechtspersoon is: het besluit tot ontbinding wordt genomen. Dit is niet van toepassing
als u een commanditaire of andere openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid bent

h

als de rekeninghouder een rechtspersoon is: er is sprake van feitelijke liquidatie

i

als u een beroep of bedrijf uitoefent: er wordt een mededeling gedaan zoals bedoeld in:
•

artikel 36 lid 2 van de Invorderingswet 1990, of

•

artikel 60 Wet financiering sociale verzekeringen in samenhang met artikel 36 van de Invorderingswet 1990, of

•

de daarvoor in de plaats komende en/of soortgelijke wetgeving.
Deze mededelingen gaan over het niet langer kunnen betalen van belastingen of premies voor sociale verzekeringen.

2.

Lid 1 is eveneens van toepassing als zich vergelijkbare rechtsfeiten en omstandigheden voordoen uit buitenlandse
of internationale rechtsstelsels.

13. Onmiddellijk opeisbaar met bericht
1.

In de volgende situaties eindigt het effectenkrediet nadat wij u dat hebben laten weten. Het effectenkrediet
eindigt dan meteen en is onmiddellijk opeisbaar:
a

het vermoeden bestaat dat u bent overleden of u bent vermist

b

u wordt onder curatele gesteld

c

(een deel van) uw vermogen of het vermogen van een zekerheidgever of het vermogen van de klantgroep wordt
onder bewind of onder beheer gesteld

d

u verlaat uw woon- of vestigingsland of wij mogen aannemen dat u dat binnen enkele maanden gaat doen

e

als u ons onjuiste informatie heeft gegeven en wij u het effectenkrediet niet of op andere voorwaarden zouden
hebben gegeven als u ons juist had geïnformeerd

f

als wij vinden dat onze relatie
•

met u

•

met een zekerheidgever

•

met de klantgroep

•

met een deelneming van u, of

•

met de uiteindelijk belanghebbende
een gevaar is of kan zijn voor de integriteit of de reputatie van de financiële sector of ons. Bijvoorbeeld bij een 		
vermoeden van fraude of als onze goede naam of die van andere financiële instellingen wordt aangetast of kan 		
worden aangetast

g

u of de klantgroep komt:
•

een bepaling in een overeenkomst die wij met u gesloten hebben, of

•

een bepaling uit de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, of

•

enige andere verplichting tegenover ons, of

•

enige financiële verplichting tegenover een andere financier of derde
volgens ons niet, niet behoorlijk of te laat na
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h

u of de klantgroep handelt in strijd met:
•

een bepaling in een overeenkomst die wij met u gesloten hebben, of

•

een bepaling uit de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, of

•

enige andere verplichting tegenover ons, of

•

enige financiële verplichting tegenover een andere financier of derde

i

u vestigt niet of niet tijdig of niet rechtsgeldig of niet volgens onze eisen de door ons verlangde zekerheid

j

wanneer een tot zekerheid van het effectenkrediet gevestigde zekerheid tenietgaat of dreigt teniet te gaan

k

uw recht om de beleggersrekening of het effectenkrediet afzonderlijk te gebruiken eindigt

l

de rekeninghouder van de beleggersrekening of de daaraan gekoppelde effectenrekening wijzigt

m

op (een deel van) uw vermogen of het vermogen van een zekerheidgever of het vermogen van de klantgroep
wordt conservatoir en/of executoriaal beslag gelegd of daarop wordt anderszins door ons of door een ander
verhaal gezocht

n

wanneer zich enige gebeurtenis, verandering of omstandigheid voordoet of voorzienbaar is dat deze zich zal
kunnen voordoen, waardoor u tekort kunt gaan schieten in de nakoming van een verplichting tegenover ons.

2.

Lid 1 is eveneens van toepassing als zich vergelijkbare rechtsfeiten en omstandigheden voordoen uit buitenlandse
of internationale rechtsstelsels.

14. Aanvullende opeisingsgronden met bericht
1.

Het effectenkrediet eindigt ook in de volgende situaties meteen nadat wij u dat hebben laten weten. Het
effectenkrediet is dan onmiddellijk opeisbaar.
a

de rekeninghouder verplaatst zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening (deels) naar een ander land

b

de rekeninghouder beëindigt zijn beroep of bedrijf of een deel daarvan

c

de rekeninghouder dreigt zijn beroep of bedrijf te beëindigen

d

de rekeninghouder verliest rechtspersoonlijkheid, geeft rechtspersoonlijkheid op of verkrijgt rechtspersoonlijkheid

e

de rekeninghouder wordt omgezet in een andere rechtsvorm

f

de rekeninghouder wordt gesplitst

g

de rekeninghouder fuseert

h

de rekeninghouder is voornemens te ontbinden of wordt ontbonden

i

de aandelen in het kapitaal van de rekeninghouder worden geheel of gedeeltelijk overgedragen aan een ander

j

er vindt volgens ons een wijziging plaats in de (in)directe (feitelijke) zeggenschap over de rekeninghouder of over
de klantgroep waartoe de rekeninghouder behoort, of het voornemen daartoe bestaat

k

er vindt volgens ons een wijziging plaats in het management van de rekeninghouder of van de klantgroep
waartoe de rekeninghouder behoort, of het voornemen daartoe bestaat.

2.

Als de rekeninghouder een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap of maatschap of een
commanditaire of andere openbare vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid is en er is sprake van uiten/of toetreding van een vennoot of een maat, dan eindigt het effectenkrediet meteen nadat wij u dat hebben
laten weten. Het effectenkrediet is dan onmiddellijk opeisbaar.

3.

De leden 1 en 2 zijn eveneens van toepassing als zich vergelijkbare rechtsfeiten en omstandigheden voordoen uit
buitenlandse of internationale rechtsstelsels.
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15. Gevolg einde effectenkrediet
1.

Als het effectenkrediet is geëindigd, is het gebruikte effectenkrediet onmiddellijk opeisbaar. U moet het gebruikte
effectenkrediet meteen terugbetalen. Daarbij is geen ingebrekestelling of andere formaliteit nodig. Soms kunnen
we andere afspraken met u maken over terugbetaling van het gebruikte effectenkrediet. Wij bepalen of andere
afspraken gemaakt kunnen worden.

2.

Betaalt u het gebruikte effectenkrediet niet terug? Dan komt u uw verplichtingen uit de overeenkomst en
algemene voorwaarden niet na en kunnen wij de aan ons gegeven zekerheden uitwinnen. Dat betekent dat wij
bijvoorbeeld de aan ons verpande effecten kunnen verkopen.

3.

Over het gebruikte effectenkrediet dat nog niet is terugbetaald, moet u debetrente betalen.

16. Geen wettelijk herroepingsrecht
Bij sommige kredietvormen heeft u het recht de kredietovereenkomst binnen veertien dagen na het aangaan ervan zonder
reden te ontbinden. Bij een effectenkrediet heeft u dit recht niet. Wel kunt u het effectenkrediet opzeggen.

De tekst van deze Algemene voorwaarden Rabo Beleggersrekening Zakelijk 2017 is op 30 januari 2017 gedeponeerd ter griffie
van de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, onder nummer 26/2017.
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