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1. Definities

Wat bedoelen we in deze voorwaarden met de volgende woorden? 

 

Je/jou: de rekeninghouder. Wordt in andere documenten gesproken over ‘u’? Dan bedoelen 

we jou daarmee. 

Wij: de bank waar je de rekening aanhoudt.

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen jou en ons geldt en waarvoor deze bijzondere voor-

waarden gelden.

Pakket: het Rabo StudentenPakket.

Rekening: de tot het pakket behorende betaalrekening.

Studeren: het volgen van een voltijds opleiding waarvoor diegenen die studeren aan deze 

opleiding een bijdrage of lening van de Dienst Uitvoering Onderwijs of daarvoor in de 

plaats komende overheidsinstelling kunnen krijgen.

  

2. Voor wie is het Rabo StudentenPakket bedoeld?           

Het pakket is bedoeld voor rekeninghouders die studeren en online diensten van Rabobank gebruiken.

3. Wanneer kom je in aanmerking voor een Rabo StudentenPakket?

Je komt in aanmerking voor een pakket als je studeert. Als je niet meer studeert, moet je dat meteen aan ons laten 

weten.

 

4. Controleren

Wij mogen controleren of je studeert. Dit kunnen wij doen door te kijken of er door de Dienst Uitvoering Onderwijs 

of daarvoor in de plaats komende overheidsinstelling een bedrag wordt overgeboekt naar je rekening. Wij kunnen 

ook aan je vragen op een andere manier aan te tonen dat je studeert. Wij bepalen hoe je dit kunt aantonen. 
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5. Geen krediet bij minderjarigheid

Ook een minderjarige die studeert kan in aanmerking komen voor een pakket. Een minderjarige rekeninghouder 

heeft dezelfde rechten en plichten als een meerderjarige rekeninghouder. Zo lang de rekeninghouder minderjarig 

is, krijgt hij of zij geen krediet op de rekening.

6. Omzetten van het Rabo StudentenPakket

Je kunt het pakket omzetten in één van onze andere betaalpakketten. Ook wij kunnen het initiatief nemen voor 

deze omzetting.

Wij kunnen dat in ieder geval doen in de volgende gevallen:

- je studeert niet meer;

- wij vragen je aan te tonen dat je studeert, maar je kunt dit niet aantonen of je reageert niet op ons verzoek;

- je bent 30 jaar of ouder.

Wij bepalen in deze gevallen in welk betaalpakket wij het pakket omzetten.

7. Informatie over de rekening

Wij geven je minimaal één keer per maand elektronische informatie over het verloop van de rekening.

8. Verhouding met andere voorwaarden

Voor zover bepalingen uit deze bijzondere voorwaarden afwijken van bepalingen uit andere algemene voor-

waarden die van toepassing zijn op het pakket en/of op de tot het pakket behorende onderdelen, gaan de bepalin-

gen uit deze bijzondere voorwaarden voor.

9. Wijziging voorwaarden

1 Wij kunnen deze bijzondere voorwaarden wijzigen. Wij laten het jou weten als dat gebeurt. Minimaal twee 

  maanden voordat de wijziging in gaat, hoor je dat van ons.

2 Als je het niet eens bent met een wijziging, kun je de overeenkomst opzeggen. Dit kost jou niets. Als je vóór 

  de ingangsdatum van de wijziging niet reageert, heb je de wijziging aanvaard.

 

De tekst van deze Bijzondere voorwaarden Rabo StudentenPakket 2015 is op 5 november 2015 gedeponeerd ter 

griffie van de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, onder nummer 199/2015.


