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1 Uitleg gebruikte woorden
Wij gebruiken bepaalde woorden in deze algemene voorwaarden en in het Opdrachtformulier cheques. Hieronder leest u wat
wij met een aantal van deze woorden bedoelen.
Aanbieding van een cheque:
het inleveren van een cheque bij ons ter uitbetaling.
Afhandeling onder gewoon voorbehoud: bijschrijving van het chequebedrag vindt plaats vooraf, onder het voorbehoud dat
wij het bedrag van een cheque van de trekker c.q. de betrokkene zal ontvangen.
Afhandeling op basis van na-incasso:
bijschrijving van het chequebedrag vindt plaats achteraf, nadat wij het
bedrag van de trekker c.q. de betrokkene heeft ontvangen.
Algemene voorwaarden:
de Algemene voorwaarden voor de cheque-afhandeling door de
Rabobank 2017.
Betrokkene:
de op de cheque beschreven bank van degene die de cheque heeft
uitgeschreven.
Cheque:
een gedrukt waardepapier die voldoet aan de wettelijke vereisten van een
cheque.
Doorgeëndosseerde cheque:
een cheque die via één of meerdere endossementen is overgedragen aan een
ander dan ons.
Endossement:
een op de achterzijde van de cheque geplaatste verklaring over de overdracht van
de cheque.
Nemer of begunstigde:
degene die op de cheque staat vermeld als degene die het bedrag van de cheque
moet krijgen.
Opdrachtformulier cheques:
een door u in te vullen formulier ten behoeve van de afhandeling van de cheque.
Overgedragen cheque:
een cheque die via een endossement direct door de oorspronkelijk op de (voorzijde
van de) cheque genoemde nemer aan ons is overgedragen.
U:
de rekeninghouder van de rekening bij ons waarop het chequebedrag wordt
bijgeschreven.
Rekening:
een rekening bij ons waar het bedrag van een cheque op bijgeschreven of
afgeschreven kan worden.
Trekker:
de persoon of het bedrijf die de cheque uitgeeft.
Toondercheque:
een cheque zonder vermelding van de nemer of met de tekst ‘aan X of toonder’ of
‘aan toonder’.
Website:
de website www.rabobank.nl en alle pagina’s en links die daarbij horen.
Wij, ons:
de Coöperatieve Rabobank U.A.
2 Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afhandeling van een door u aangeboden cheque.
3 Wanneer nemen wij een cheque in behandeling?
1 Wij nemen alleen een aan ons overgedragen cheque in behandeling. Wij accepteren geen toondercheque of een
doorgeëndosseerde cheque.
2 U heeft een rekening bij ons in verband met de uitbetaling van het chequebedrag.
3 Lever de cheque zo spoedig mogelijk en ruim voor het einde van de geldigheidsduur van de cheque bij ons in.
4 Voordat wij tot afhandeling van een cheque overgaan bent u verplicht het door:
- ons aangegeven Opdrachtformulier cheques in te vullen, en
- u ondertekende Opdrachtformulier cheques samen met de originele cheque per post aan ons op te sturen.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.
4 Afhandeling ingeleverde cheque
1 De manier van afhandeling van de cheque wordt bepaald door (a) de combinatie van de hoogte en de muntsoort van het
chequebedrag en (b) het land van de betrokkene. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website. Wanneer de
muntsoort van het chequebedrag niet is ingevuld op de cheque, gebruiken wij de muntsoort die gebruikt wordt in het
land van de betrokkene.
2 Wij gaan uit van het chequebedrag zoals het in letters is uitgeschreven op de cheque.
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3 Wanneer wij de cheque niet in behandeling nemen, laten wij u dit weten en leggen wij uit waarom. De cheque wordt
per post aan u teruggestuurd. Wij kunnen hiervoor kosten in rekening brengen. Zie artikel 6 voor meer informatie.
5

Controle
Wij controleren alleen of het endossement op de overgedragen cheque compleet is ingevuld, inclusief of er een
handtekening is geplaatst. Wij hoeven niet te controleren of de handtekening juist en geldig is of dat een endossement juist
is. Ook hoeven wij het uitgeschreven chequebedrag of andere gegevens op de cheque niet te controleren.

6 Kosten en wijze van betaling kosten
1 Wij brengen u kosten in rekening voor de afhandeling van de cheque. Een overzicht van deze kosten is te vinden op onze
website (voor particuliere klanten: ‘Overzicht van tarieven en limieten’, voor zakelijke klanten: ‘Tarieven zakelijk
betalingsverkeer’).
2 De bedragen die u ons moet betalen vanwege een afhandeling van een cheque kunnen op verschillende manieren aan
ons betaald worden. Dit kan bijvoorbeeld door:
- het inhouden van de verschuldigde kosten op het ontvangen bedrag van de cheque;
- afboeking van uw rekening. Hiervoor geeft u bij deze aan ons onherroepelijk volmacht met het recht van substitutie
om te beschikken over elke rekening en een eventueel krediet die u bij ons heeft.
7 Bijschrijven/afschrijven chequebedrag
1 De afhandeling van de cheque vindt plaats op de rekening zoals aangegeven op het Opdrachtformulier cheques. Al dan
niet verminderd met de kosten. Is de cheque uitgeschreven in een andere muntsoort dan de euro en heeft u geen
rekening in deze muntsoort bij ons? Dan zullen wij deze muntsoort omwisselen naar de euro op het moment van
bijschrijving van het chequebedrag. Het omwisselen gebeurt zoals wij met u hebben afgesproken bij de rekening waarop
het chequebedrag wordt bijgeschreven. Na de omwisseling storten wij dit chequebedrag op uw euro-rekening.
2 Indien:
- het bedrag uiteindelijk niet door ons wordt ontvangen (in het geval van afhandeling onder gewoon voorbehoud),
en/of
- er sprake is van fraude, diefstal of andere onrechtmatigheden met een cheque (zowel voor cheques die afgehandeld
worden op basis van onder gewoon voorbehoud, als na-incasso);
bent u verplicht het bedrag terug te betalen. Wij zijn bevoegd het bedrag van de cheque met de daarbij horende
oorspronkelijke valutadatum van bijschrijving van uw rekening af te schrijven.
3 Is de cheque uitgeschreven in een andere muntsoort dan de euro en is deze niet geboekt op een rekening in deze
muntsoort bij ons? Dan zullen wij deze muntsoort omwisselen naar de euro op het moment van afschrijving van het
chequebedrag. Het omwisselen gebeurt zoals wij met u hebben afgesproken bij de rekening waarop het chequebedrag is
bijgeschreven.
4 Wij mogen de wijze van valutering, de vaststelling van de koers en de berekeningswijze van de correctie op deze koers
wijzigen.
5 De uitbetaling van de cheque gebeurt altijd via de rekening. U ontvangt dus geen contant geld.
8 Relatie derden
1 Wij zijn geen partij bij een onderliggende rechtsverhouding tussen u en een trekker en de betrokkene.
2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nakoming van de in een cheque verwerkte betalingsbelofte door een trekker en
door de betrokkene.
9 Aansprakelijkheid en schade
1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die - direct of indirect - ontstaat door storingen of fouten in:
- infrastructuur (zoals bijvoorbeeld elektriciteitsvoorzieningen of het vliegverkeer), of
- (tele)communicatieverbindingen (zoals bijvoorbeeld verbindingen voor de (mobiele) telefoon en voor (mobiel)
internet), of
- apparatuur, hulpmiddelen en/of programmatuur van de bank of derden, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van
ons.
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2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die - direct of indirect - is ontstaan:
- als gevolg van een afschrijving van uw rekening van een niet door ons ontvangen chequebedrag en/of een afschrijving
van uw rekening als gevolg van fraude, diefstal of een andere onrechtmatigheid van een cheque;
- als gevolg van uw handelingen en/of nalaten in het kader van de overeenkomst met uw wederpartij, van wie u een
cheque als betaalinstrument heeft ontvangen;
- als gevolg van vermissing, beschadiging of verlies van cheques tijdens de verzendingen. Veroorzaken wij echter schade
doordat wij onzorgvuldig te werk gaan bij de verzending, dan komt die schade voor onze rekening;
- in de relatie tussen u en uw wederpartij;
- als gevolg van een weigering om een cheque in behandeling te nemen;
- als gevolg van vertraging in de afhandeling van een cheque;
- als gevolg van het verstrijken van de geldigheidsduur van de cheque voordat de betrokkene de cheque heeft
ontvangen;
- als gevolg van handelen of nalaten van door de bank ingeschakelde derden.
3 Zijn wij aansprakelijk tegenover u? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die u lijdt. Indirecte schade
vergoeden wij in principe niet.
4 Daarnaast is onze aansprakelijkheid beperkt tot € 225,- per tekortkoming en per reeks van samenhangende
tekortkomingen.

De tekst van deze Algemene voorwaarden voor de cheque-afhandeling door de Rabobank 2017 is op 28 november 2016
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, onder nummer 243/2016.

www.rabobank.nl
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