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Bijzondere voorwaarden  
Rabo ZZP Rekening 2021
1. Gebruikte woorden

 Overeenkomst  De tussen u en ons gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden  

van toepassing zijn.

 U   De rekeninghouder.

 Wij   De Coöperatieve Rabobank U.A.

 Rekening De Rabo ZZP Rekening.

 Algemene voorwaarden  De toepasselijke voorwaarden rekening-courant, de voorwaarden betaalpas en 

creditcard en de voorwaarden online diensten zakelijk of de voorwaarden die 

hiervoor in de plaats komen.

 Voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden Rabo ZZP Rekening.

2. Voor wie is de rekening bedoeld?

 a  U mag de rekening alleen aanhouden als u een eenmanszaak of een besloten vennootschap met één 

wettelijk vertegenwoordiger bent.

 b Een wijziging in de onder sub a genoemde situatie moet u direct aan ons doorgeven.

 c  Wij mogen controleren of u voldoet aan de voorwaarden voor het aanhouden van de rekening.  

Als wij dat vragen maakt u aantoonbaar dat u (nog) voldoet aan de voorwaarden voor het aanhouden  

van de rekening.

 d  Indien u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de rekening, kunnen wij de rekening opzeggen met 

inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Wij kunnen u dan een andere rekening bij Rabobank 

aanbieden.

3. Omzetten van de rekening

  U kunt de rekening omzetten in een andere betaalrekening bij Rabobank (indien u voldoet aan de 

voorwaarden die gelden voor die rekening). Ook wij kunnen het initiatief nemen voor een omzetting.  

Wij kunnen dit in ieder geval doen als:

 a u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de rekening;

 b  wij u vragen aan te tonen dat u voldoet aan de voorwaarden voor de rekening, maar u dit niet kunt 

aantonen of niet reageert op ons verzoek.

4. Afwijkende afspraken

 a Naast de Rabo ZZP Rekening mag u geen andere zakelijke betaalrekening bij ons aanhouden.

 b  Het gebruik van de rekening als vreemde valutarekening of voor het doen van valuta spot-transacties 

zoals is opgenomen in de voorwaarden rekening-courant is niet mogelijk.

 c  U kunt geen gebruik maken van multibanking zoals is opgenomen in de voorwaarden online  

diensten zakelijk.
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 d Met deze rekening kunt u geen gebruik maken van de Rabofoon of van de dienst emergency cash.

 e  Op deze rekening kunt u alleen contant geld storten via een afstortapparaat. Hierover staat meer in de 

voorwaarden rekening-courant.

Manier van opdracht geven

Sc
hr

ift
el

ijk

Te
le

fo
ni

sc
h 

(s
pr

aa
k)

Ra
bo

 B
us

in
es

s 
Ba

nk
in

g*

Ra
bo

fo
on

*

Ra
bo

 O
nl

in
e 

Ba
nk

ie
re

n*

be
ta

al
pa

s o
f 

cr
ed

itc
ar

d*

Vi
a 

ee
n 

be
ta

al
-

Ra
bo

 M
ob

ie
lb

et
al

en
 

in
 R

ab
o 

W
al

le
t*

Betaling

Overboeken
Eurobetaling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instant payment ✓ ✓ ✓

Spoedopdracht ✓ ✓ ✓** ✓

Automatische periodieke overboeking ✓ ✓ ✓ ✓

Acceptgiro binnen Nederland ✓ ✓ ✓ ✓

Wereldbetaling ✓ ✓ ✓ ✓* ✓

Betalen met iDEAL ✓ ✓ ✓

Betalen van uw rekening bij een andere bank via Rabobank ✓

Betalen met pas 
(Contactloos) betalen via een betaalautomaat*** ✓ ✓

Betalen met pas en handtekening ✓

In het openbaar vervoer ✓ ✓

Via internet ✓

Geldopname
Opname contant geld via geldautomaat ✓

Opname contant geld in euro via muntrolautomaat ✓

Emergency cash

Geld ontvangen******

Door overboeking ✓

Door betaalverzoek ✓

Door retourpinnen ✓ ✓

Door contanten te storten bij afstortapparaat ✓

Incasso
Incasso terugboeken ✓ ✓ ✓

Incassoblokkades en goedkeuringslijsten voor incasso beheren ✓ ✓

*  U kunt alleen op deze manier een opdracht geven als u dat met ons bent overeengekomen. Hiervoor kunnen ook andere voorwaarden gelden.
**  Indien u een instant payment kunt doen via een online dienst, kunt u niet kiezen voor een spoedopdracht.
***  In de toekomst komt dit ook beschikbaar met een ander middel gekoppeld aan de pas.
****  Alleen als de rekening ook via een online dienst te gebruiken is en indien de betaalinitiatiedienst de mogelijkheid aanbiedt.
***** Rabobank kan met u andere methoden voor het ontvangen van geld afspreken.



5. Andere voorwaarden & wijzigingen

 a  Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de voorwaarden online diensten zakelijk, de voorwaarden 

betaalpas en creditcard en de voorwaarden rekening-courant. Bij strijdigheid tussen de algemene 

voorwaarden en deze voorwaarden, gaan deze voorwaarden voor.

 b  Wij mogen deze voorwaarden altijd wijzigen, op dezelfde manier als de algemene voorwaarden.  

Wij zullen u hierover ten minste 30 dagen voor de inwerkingtreding (al dan niet via elektronische weg) 

informeren of in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen. U bent verplicht en staat er tegenover 

ons voor in dat de gevolmachtigde(n) hiervan ook meteen op de hoogte worden gesteld. Als u niet 

akkoord gaat met de wijziging moet u dit binnen genoemde 30 dagen schriftelijk aan ons laten weten.

De tekst van deze Bijzondere voorwaarden Rabo ZZP Rekening 2021 is op 3 mei 2021 gedeponeerd ter griffie van  

de rechtbank Amsterdam, onder nummer 26/2021.

www.rabobank.nl
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