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De PDF viewer (plug-in) van Chrome geeft dit formulier niet goed weer. Sla het formulier op en open deze in Acrobat of 

gebruik een andere webbrowser. 

Stuur dit formulier naar: accreditieven@rabobank.nl. Alle velden dienen tenzij anders aangegeven verplicht ingevuld te 

worden. Vragen over het invullen? Bel de Trade Service Desk: 088 - 7271163

Klantgegevens (hierna te noemen klant)

Naam

Adres

Contactpersoon

Telefoonnummer Contactpersoon

E-mail adres Contactpersoon

Letter of Credit afrekenen op (artikel 2.2)

IBAN nummer

Muntsoort

Dossiergegevens

Referentienummer Letter of Credit

Factuurnummer

Factuurbedrag  Muntsoort

AWB/CMR nummer

Naam verkopende partij

Lokale Rabobank

(hierna te noemen Rabobank)

Gegevens vervoerder/agent (hierna te noemen vervoerder/agent)

Naam

Adres

E-mail adres

Telefoonnummer

Contactpersoon

Goederenvrijgave Letter of Credit (L/C)

mailto:accreditieven%40rabobank.nl?subject=
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Wijze van verzenden vrijgave:

De klant verklaart dat:

• de klant de in kopie als bijlagen bij dit verzoek gevoegde KOPIE FACTUUR en KOPIE AIRWAYBILL of KOPIE CMR heeft 

ontvangen;

• Rabobank voor de in die FACTUUR en AIRWAYBILL/CMR vermelde goederen (hierna: Goederen) eerder in opdracht van de 

klant een UCP 600 Letter of CreditL/C met bovenvermeld kenmerk (hierna: L/CL/C) heeft geopend;

• de Goederen aan Rabobank ter beschikking gesteld zijn/worden;

De klant verzoekt Rabobank hiermee de Goederen vrij te geven, dat wil zeggen toestemming te verlenen voor het afhalen 

van de Goederen door de klant.

Op dit verzoek zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. Goedkeuring of weigering

  Rabobank besluit volledig naar eigen inzicht of zij dit verzoek om vrijgave goedkeurt of weigert. Rabobank is niet 

aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect het gevolg is van haar goedkeuring of weigering. De klant 

vrijwaart Rabobank voor schade als gevolg van vorderingen van derden die direct of indirect samenhangen met de 

goedkeuring of weigering door Rabo bank. Rabobank heeft het recht om, in aanvulling op de in dit verzoek beschreven 

voorwaarden, aanvullende eisen te stellen aan de goedkeuring van het verzoek om vrijgave.

2. Gevolgen goedkeuring

  2.1  Als Rabobank dit verzoek om vrijgave goedkeurt, accepteert de klant daarmee onvoorwaardelijk en onherroepelijk 

alle documenten (ook als er één of meer ontbreken of afwijken van het L/C) die worden aangeboden onder het L/C, 

die horen bij de (deel)levering waarvoor Rabobank de vrijgave goedkeurt. Rabobank is daarom niet verplicht te 

onderzoeken of de aan te bieden of aangeboden documenten kredietconform zijn met het L/C. 

Rabobank is ook niet verplicht om door Rabobank geconstateerde afwijkingen in de bij dit verzoek ontvangen 

documenten of in nadien aangeboden documenten aan de klant te melden. De klant stemt er mee in dat 

Rabobank de onder het L/C aangeboden of nog aan te bieden documenten ondanks eventuele afwijkingen 

accepteert. De klant zal bij goedkeuring van dit verzoek door Rabobank op eerste verzoek van Rabobank zonder 

uitstel onvoorwaardelijk zorgen voor of meewerken aan volledige betaling van hetgeen de klant volgens de 

documenten bij het L/C verschuldigd is. De klant aanvaardt dat hij de onder het L/C aan te bieden documenten 

(geheel of gedeeltelijk) niet kent op het moment dat hij die accepteert conform het bepaalde in de voorgaande 

zinnen. Het is mogelijk dat de onder het L/C aan te bieden documenten die horen bij de (deel)levering waarvoor 

Rabobank de vrijgave goedkeurt, niet (volledig) overeenstemmen met de KOPIE FACTUUR en de KOPIE 

AIRWAYBILL/CMR. De klant accepteert dat.

 2.2  De klant geeft Rabobank hiermee onherroepelijk en onvoorwaardelijk volmacht om namens de klant alle (rechts) 

handelingen te verrichten die naar de mening van Rabobank nodig of nuttig zijn voor nakoming door de klant van 

zijn verplichtingen uit dit verzoek en de goedkeuring ervan door Rabobank, daaronder bijvoorbeeld de acceptatie 

van de wissel en/of de betaling van het geen de klant Rabobank verschuldigd is als gevolg van het L/C.

 2.3  Rabobank is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Goederen waarvan zij de vrijgave 

goedkeurt. Rabobank staat er op geen enkele manier voor in, dat de Goederen waarvan zij de vrijgave goedkeurt, 

overeen stemmen met de beschrijving in de L/C of daarbij gevoegde documenten.
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3. Afhalen goederen na goedkeuring Rabobank

 3.1  Als Rabobank dit verzoek om vrijgave goedkeurt, zal Rabobank dat melden aan de klant en zal Rabobank de in dit 

verzoek door de klant beschreven Vervoerder/agent vragen de Goederen op verzoek van de klant af te geven op 

het adres van die Vervoerder/agent.

 3.2 De klant zal eventuele instructies van Vervoerder/agent nauwgezet opvolgen.

 3.3  De klant staat er jegens Rabobank voor in, dat de door hem in dit verzoek beschreven Vervoerder/agent de partij is 

die Goederen bewaart en bij wie de Goederen kunnen worden afgehaald.

4. Risico-aanvaarding

 4.1  Naast de gebruikelijke risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van L/C’s, aanvaardt de klant ook de risico’s 

en eventuele kosten en schade die het gevolg zijn van dit verzoek om vrijgave en de goedkeuring of weigering 

daarvan door Rabobank. 

Daaronder ook, maar niet uitsluitend, het risico verbonden aan het feit dat de klant en Rabobank de onder het L/C 

aan te bieden L/Cdocumenten niet kent of ziet, vóórdat de klant ze L/C bij voorbaat accepteert als gevolg van het 

krijgen van goedkeuring voor vrijgave van de Goederen. En dat de onder het L/C aan te bieden L/Cdocumenten 

mogelijk niet worden ontvangen.

 4.2  De klant bevestigd en staat er jegens Rabobank voor in dat dit L/C voldoet aan enige vorm van sanctiewet- of 

regelgeving, zowel direct als indirect, zoals opgelegd of vastgesteld door de Verenigde Naties, de Europese Unie, 

Nederland, Verenigd Koninkrijk en/of de Verenigde Staten of enige andere, naar het uitsluitende oordeel van 

de Bank, relevante partij die krachtens wet, verdrag of anderszins verordenende bevoegdheid heeft en de klant 

aanvaardt de risico’s en eventuele kosten en schade die hieruit kan voortvloeien.

 4.3  Tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van Rabobank, is Rabobank jegens de klant op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor schade als gevolg van de doen of nalaten door Rabobank in verband met dit verzoek om vrijgave.

5. Tarief

  Tenzij Rabobank en klant schriftelijk iets anders zijn overeengekomen is de klant Rabobank het in bij het indienen van 

dit verzoek geldende tarief verschuldigd voor het door Rabobank in behandeling nemen van dit verzoek, zoals dat tarief 

is opgenomen in de op dat moment geldende tarievenlijst zoals gepubliceerd op www.rabobank.nl.

6. L/C Kosten

  Naast het in artikel 5 bedoelde tarief, vergoedt de klant Rabobank alle door Rabobank gemaakte en alle aan Rabobank 

in rekening gebrachte kosten in verband met de Goederen. De klant zal eventuele door derden in rekening gebrachte 

kosten tijdig rechtstreeks aan die derden vergoeden.

7. Betaling

  De door de klant verschuldigde bedragen als bedoeld in artikelen 2.2, 5 en 6 van dit verzoek, kunnen op verschillende 

manieren (telkens) betaald worden aan Rabobank. Rabobank bepaalt hoe en mag dit ook altijd tussentijds wijzigen. 

Dit kan bijvoorbeeld door:

 -  boeken op een rekening (mede) van de Klant bij Rabobank zoals bepaald in de algemene voorwaarden die van 

toepassing zijn op zo’n rekening; en/of,

 -  beschikking door Rabobank ten laste van een rekening (mede) van de klant. Hiervoor geeft de klant bij deze aan 

Rabobank – voor zover nodig –volmacht om over elke (mede) op naam van de Klant gestelde rekening en over een 

eventueel krediet bij de Coöperatieve Rabobank U.A. te beschikken.

http://www.rabobank.nl


8. Contactadres Rabobank

 8.1  Het contactadres van Rabobank is:

  Rabobank

  Trade Services /UW5

  Winthontlaan 1

  3526 KV Utrecht

  telefoon: 088 - 7271163

9. Verzoek, algemeen

 9.1  Voorzover daarvan in of als gevolg van dit verzoek niet wordt afgeweken, zijn de UCP 600 en de door Rabobank 

gehanteerde (algemene) voorwaarden onverkort van toepassing ten aanzien van de L/C’s.

 9.2  Het is de klant niet toegestaan om het bestaan, de inhoud of gegevens omtrent dit verzoek en de uitvoering ervan 

aan derden bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rabobank.

 9.3  Op dit verzoek is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd 

kennis te nemen van een geschil tussen partijen in verband met dit verzoek en het L/C.

Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud,

 Klant   Rabobank

 d.d.   d.d.

 Naam:  Naam:

 Naam:  Naam:
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