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Betaalverzoek API  de API via welke u gegevens verstrekt voor het gebruik van Rabo Betaalverzoek via API.
U/klant  degene(n), zowel samen als ieder afzonderlijk, met wie (door Rabobank)  

de overeenkomst is gesloten.
Wij/Rabobank  de Coöperatieve Rabobank U.A., statutair gevestigd te Amsterdam. Wij zijn geregistreerd 

onder nummer 30046259 bij de Kamer van Koophandel.
Rabo Betaalverzoek via API  het door Rabobank via de Rabobank Developer Portal aangeboden product waarmee u 

betaalverzoeken via de Betaalverzoek API kunt opvragen.
Betaalverzoek  de - op basis van de door u aan Rabobank gegeven informatie - door Rabobank  

gemaakte betaallink.
Debiteur partij aan wie u het betaalverzoek toestuurt.
Overeenkomst  de tussen Rabobank en u gesloten overeenkomst - inclusief alle bijlagen -  

over Rabo Betaalverzoek via API waarin deze voorwaarden van toepassing  
zijn verklaard.

Handleiding  de handleiding van Rabobank die van toepassing is op Rabo Betaalverzoek via API, alsmede 
de door Rabobank aangewezen vervangers van die handleiding.

Site https://developer.rabobank.nl/overview/
Rekening  De door u bij Rabobank aangehouden zakelijke rekening(en)-courant welke in het 

betaalverzoek als creditrekening wordt opgenomen.
Voorwaarden de Voorwaarden Rabo Betaalverzoek via API 2022.

Hoofdstuk 1 
Definities

https://developer.rabobank.nl/overview/
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2 Kenmerken
2.1  Met Rabo Betaalverzoek via API kunt u Betaalverzoeken via de Betaalverzoek API creëren en opvragen.  

De kenmerken van Rabo Betaalverzoek via API zijn opgenomen in de handleiding.
2.2  Wij mogen de kenmerken van Rabo Betaalverzoek via API altijd wijzigen.
 Wij mogen ook stoppen met het aanbieden van Rabo Betaalverzoek via API. 
  Wij zullen u informeren over zulke wijzigingen, toevoegingen en stopzettingen of u via de website, de Rabobank 

Developer Portal of op een andere manier in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.
2.3  U bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de gegevens die u aanlevert voor het opmaken 

van betaalverzoeken. Als u constateert dat betaalverzoeken onvolledig of onjuist zijn, gebruikt u deze niet (meer) en 
zult u Rabobank hierover onmiddellijk informeren conform de handleiding.

2.4  U kunt de betaalverzoeken vervolgens zelf via elektronische communicatiekanalen, zoals e-mail, SMS Whatsapp of 
een online berichtendienst naar de debiteur sturen.

2.5 De debiteur kan een betaalverzoek alleen betalen met iDEAL. 
2.6 Als met een betaalverzoek is betaald, boeken wij het bedrag direct op uw zakelijke rekening

3. Aanvullende eisen gebruik
3.1  Wij mogen condities stellen aan het gebruik van Rabo Betaalverzoek API, of deze condities wijzigen. Deze condities 

staan in deze voorwaarden en in de handleiding.

4. Gebruik Rabo Betaalverzoek via API
  Voor het aansluiten op en het gebruik van Rabo Betaalverzoek via API zijn technisch instructies beschikbaar op 

de site. Daar staat onder meer hoe u technisch, door middel van een API, betaalopdrachten kunt aanleveren 
en statusinformatie kunt ontvangen. U moet deze instructies naleven. Het is niet toegestaan om van Rabo 
Betaalverzoek via API gebruik te maken als de instructies niet worden nageleefd. Wij mogen de instructies met 
onmiddellijke ingang wijzigen en zullen u hierover tijdig informeren via de gebruikelijke kanalen. U moet de 
technische instructies op de site en de handleiding regelmatig controleren.

5. Wanneer mag u Rabo Betaalverzoek via API niet gebruiken?
 U mag Rabo Betaalverzoek via API uitsluitend gebruiken voor vorderingen van u zelf.
 U staat er voor in dat u Rabo Betaalverzoek via API niet gebruikt:
 a.  Als u weet of vermoedt dat er sprake is, of kan zijn, van fraude of anderszins onrechtmatig en/of strafbaar 

handelen of onbedoeld betalen door of in het nadeel van de debiteur en/of Rabobank
 b.  voor activiteiten die in strijd zijn, of in strijd handelen, met dwingende Nederlandse, buitenlandse of 

internationale wet- of regelgeving
 c. voor activiteiten die strafbaar zijn in Nederland of in het buitenland
 d. als daardoor inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden
 e. als dat om andere redenen onrechtmatig is in Nederland of in het buitenland
 f.  als daardoor aan de reputatie van Rabobank of onderdelen van de Rabobank Groep, partijen waarmee 

Rabobank samenwerkt ten aanzien van Rabo Betaalverzoek via API en/of het imago van Rabo Betaalverzoek 
via API schade toegebracht wordt of kan worden

 g. als daardoor hinder ontstaat bij debiteuren en/of de financiële instellingen van die debiteuren
 h. als u daarbij handelt in strijd met de tussen u en ons gemaakte afspraken.
 i.  als u een betaaldienstverlener in de zin van de Wet op het financieel toezicht en/of een geldscheppende 

financiële instelling bent. 

  In de onder a bedoelde situatie moet u Rabobank daarover zonder uitstel informeren conform het bepaalde in de 
handleiding en de instructies van Rabobank opvolgen.

Hoofdstuk 2
Rabo Betaalverzoek via API
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6. Certificaten
6.1  Om gebruik te kunnen maken van Rabo Betaalverzoek via API dient u gebruik te maken van certificaten.  

De hiervoor geldende eisen staan in de handleiding
6.2  U moet, conform de instructies in de handleiding, zelf en voor eigen rekening en risico de benodigde certificaten 

aanvragen, met ons uitwisselen en gebruiken voor Rabo Betaalverzoek via API.
6.3  Wij hebben altijd het recht de eisen waaraan de certificaten moeten voldoen, te wijzigen en zullen u in dat 

geval op de hoogte stellen. U moet een certificaat uiterlijk op de door ons aangegeven datum vervangen als dat 
certificaat niet (meer) voldoet aan de door ons gewijzigde eisen. Als dat naar onze mening nodig is in verband 
met de veiligheid van het gebruik van Rabo Betaalverzoek via API, mogen wij u verplichten meteen een of meer 
vervangende en/of extra certificaten in gebruik te nemen.

6.4  U zorgt ervoor dat u conform de handleiding en op eigen initiatief steeds tijdig een vervangend certificaat in 
gebruik neemt uiterlijk voordat de geldigheidsduur van een certificaat is verstreken. Wij kunnen u vragen de 
certificaten voor het einde van de geldigheidsduur te vervangen.

6.5  U zorgt ervoor dat de certificaten uitsluitend en conform uw instructies worden gebruikt door personen die 
bevoegd zijn daarmee namens u (rechts)handelingen te verrichten. U zorgt ervoor en staat er jegens Rabobank 
voor in dat deze personen de verplichtingen uit artikel 7 van deze voorwaarden nakomen. U bent jegens Rabobank 
gebonden aan de (rechts)handelingen die met de certificaten zijn verricht.

6.6  U neemt zodanige maatregelen dat onbevoegde kennisneming en onbevoegd gebruik van de certificaten niet 
mogelijk is. 

6.7  U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor en jegens Rabobank gebonden aan het gebruik van 
de certificaten.

6.8  Als u weet of vermoedt dat een certificaat door onbevoegde derden wordt of kan worden gebruikt, moet u ons dit 
meteen melden conform de handleiding. Wij zullen dan de mogelijkheid Rabo Betaalverzoek via API te gebruiken 
met behulp van het betreffende certificaat beëindigen.

7. Fraude of onbevoegd gebruik
  U moet uw best doen om fraude met en onbevoegd gebruik van Rabo Betaalverzoek via API en het systeem 

waaraan Rabo Betaalverzoek via API is gekoppeld te voorkomen en te beperken. Als u merkt of denkt dat er 
onbevoegd gebruik of fraude is geweest of dat iemand probeert te frauderen of onbevoegd gebruik te maken van 
Rabo Betaalverzoek via API, moet u dat meteen aan ons melden. In de handleiding staat hoe u dat moet melden.

8. Rabo Betaalverzoek via API, eigen goederen, aansluitingen
  U draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de ongestoorde beschikbaarheid, adequate beveiliging en het 

naar behoren functioneren van de voor Rabo Betaalverzoek via API benodigde goederen en (telecommunicatie)
diensten, zoals beschreven in de handleiding. Rabobank mag de specificaties van de benodigde goederen en/of 
(telecommunicatie)diensten wijzigen, en zal u van zulke wijzigingen op de hoogte stellen op een door Rabobank te 
bepalen wijze.

9. Handleiding
9.1  Op het gebruik van Rabo Betaalverzoek via API is de handleiding van toepassing. De handleiding is opgenomen op 

de site of is op een andere wijze door ons aan u bekend gemaakt of ter beschikking gesteld. U moet de handleiding 
naleven. U mag Rabo Betaalverzoek via API niet gebruiken als de handleiding niet wordt nageleefd.

9.2  Wij mogen de handleiding wijzigen. Wij zullen u informeren over zulke wijzigingen, bijvoorbeeld via de site of  
per e-mail.

9.3  U zorgt ervoor dat ook de door u ingeschakelde personen volledig op de hoogte zijn van de handleiding en dat zij 
de handleiding naleven.

10. Fouten en storingen
10.1  Als u een fout of storing merkt in Rabo Betaalverzoek via API, kunt u ons dat melden. In de handleiding staat hoe u 

dat moet doen.
10.2  Wij doen ons best om fouten en storingen op te lossen of om een andere oplossing te vinden, maar we kunnen 

niet garanderen dat we fouten en storingen oplossen. Wij kunnen er ook voor kiezen een fout of storing niet op te 
lossen. Bijvoorbeeld als de fout of storing weinig overlast geeft of makkelijk door u te omzeilen is, of als de kosten 
van herstel erg hoog zijn. Fouten en storingen in de systemen waar voor u zelf moeten zorgen, moet u zelf oplossen.
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11. Aansprakelijkheid
11.1  Onverminderd wat in deze voorwaarden of in de Algemene Bankvoorwaarden omtrent aansprakelijkheid is 

bepaald, en tenzij ontstaan als direct gevolg van haar opzet of grove schuld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade 
die direct of indirect voortvloeit uit:

 • het niet naleven door u van uw verplichtingen uit de overeenkomst
 • internationale conflicten
 • gewelddadige of gewapende acties
 • pandemie
 • maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid
 • maatregelen van een toezichthoudende instantie
 • boycotacties
 • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel
 •  storingen in en opschorting van de elektriciteitsvoorziening, in telecommunicatiediensten of -verbindingen,  

of in apparatuur of programmatuur van ons of van door ons ingeschakelde derden
 • tekortkomingen door derden die wij inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
11.2  In geen geval zijn wij aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, schade als 

gevolg van bedrijfsstagnatie en gevolgschade.
11.3   Onze aansprakelijkheid is ook beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de op grond van de overeenkomst 

aan ons verschuldigde bedragen in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende 
gebeurtenis, verminderd met het totaalbedrag van door ons in die periode van 12 maanden al aan u verschuldigde 
schadevergoedingen in verband met de overeenkomst.

12. Veiligheidseisen
12.1  U bent verplicht ten aanzien van de door u, in het kader van het gebruik van Rabo Betaalverzoek via API, ontvangen 

gegevens (waaronder mogelijke gevoelige betalingsgegevens) afdoende technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen, waaronder in de IT-infrastructuur te nemen. Dit om bijvoorbeeld problemen in de  
uitvoering en/of onregelmatigheden, zoals onbevoegd gebruik, (betalingsbeveiligings)incidenten en datalekken  
in de zin van toepasselijke privacy wet- en/of regelgeving te voorkomen en beperken.

12.2  U moet ons zo snel mogelijk in kennis stellen van problemen en/of onregelmatigheden met betrekking, tot 
de in het kader van het gebruik van Rabo Betaalverzoek via API, ontvangen gegevens zoals vermoedelijk(e) of 
daadwerkelijk(e) onbevoegd gebruik, (betalingsbeveiligings)incidenten en datalekken in de zin van toepasselijke 
privacy wet- en/of regelgeving. U doet dit conform de informatie in de handleiding.

12.3  Wij zijn in geval van problemen en/of onregelmatigheden, zoals vermoedelijk(e) of daadwerkelijk(e) onbevoegd 
gebruik, (betalingsbeveiligings)incidenten en datalekken in de zin van toepasselijke privacy wet- en/of regelgeving 
bevoegd informatie bij u op te vragen. U moet deze informatie direct aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld informatie 
over gevoelige betalingsgegevens, zoals transactie ID, -datum en -tijd. U moet ervoor zorgen dat deze gegevens 
op adequate wijze traceerbaar zijn. U moet met ons en eventuele toezichthouders en/of autoriteiten samenwerken 
in geval van problemen en/of onregelmatigheden, zoals vermoedelijk(e) of daadwerkelijk(e) onbevoegd gebruik, 
(betalingsbeveiligings)incidenten en datalekken in de zin van toepasselijke privacy wet- en/of regelgeving.

13. Beschikbaarheid
  Rabobank zal zich redelijkerwijs inspannen om Rabo Betaalverzoek via API beschikbaar te laten zijn. Wij kunnen 

echter niet garanderen dat Rabo Betaalverzoek via API ook continu beschikbaar is. Daarnaast heeft Rabobank, 
onder meer in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, het recht het gebruik 
van Rabo Betaalverzoek via API door u geheel of gedeeltelijk te beperken en/of op te schorten. Wij zijn u dan geen 
schadevergoeding verschuldigd.
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14. Looptijd overeenkomst
14.1  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. U en wij zijn ieder bevoegd de overeenkomst door 

schriftelijke opzegging aan de ander te beëindigen met ingang van de eerste dag van een kalendermaand en met 
inachtneming van een termijn van ten minste 30 dagen. U gebruikt hiervoor het inrichtingsformulier dat bij de 
overeenkomst is gevoegd.

14.2  Wij mogen de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten en zonder 
tot vergoeding van schade of restitutie van vergoedingen aan u gehouden te zijn, beëindigen:

 a.  als u tekort komt in de nakoming van één van uw verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst,  
deze voorwaarden of de handleiding

 b. als de (laatste) gekoppelde rekening van u bij ons wordt beëindigd
 c.  bij (het aanvragen van) uw faillissement, (het aanvragen van) surseance van betaling voor u, uw 

ondercuratelestelling en/of uw overlijden
 d. bij onderbewindstelling van en/of bij beslag op (een gedeelte van) uw vermogen
 e. bij van toepassing verklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op u
 f.  bij opheffing en/of beëindiging en/of overdracht van (een naar het oordeel van Rabobank aanmerkelijk  

deel van) uw bedrijf en/of uw beroep
 g. als u een rechtspersoon bent, bij uw ontbinding, fusie en/of splitsing
 h. als u rechtspersoonlijkheid opgeeft, verliest of verkrijgt
 i.  bij uittreding en/of toetreding van een vennoot en/of een maat als u een vennootschap onder firma of een 

commanditaire vennootschap of maatschap bent
 j.  als de relatie tussen u en ons of uw gebruik van Rabo Betaalverzoek via API naar onze mening schade 

toebrengt of kan toebrengen aan onze reputatie en/of het imago van Rabo Betaalverzoek via API of als 
daardoor de integriteit en/of reputatie van de financiële sector gevaar loopt

 k.  als een uiteindelijk belanghebbende, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen 
en financieren van terrorisme, naar de mening van Rabobank een gevaar is of kan zijn voor de aantasting van 
de integriteit en/of de reputatie van de financiële sector en/of Rabobank.

14.3  De beëindiging van de overeenkomst ontslaat u niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard doorlopen 
zoals - maar niet beperkt tot - het bepaalde in de artikelen 16 tot en met 27 van deze voorwaarden.

15. Tarieven
15.1  De door u in verband met Rabo Betaalverzoek via API aan ons verschuldigde tarieven zijn bij aanvang van de 

overeenkomst opgenomen in de Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer. Wij mogen die tarieven wijzigen en nieuwe 
tarieven in rekening brengen. Wij mogen ook de manier van berekenen en afrekenen van die tarieven wijzigen.  
Wij zullen u ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum informeren over zulke wijzigingen, bijvoorbeeld via de  
site of per e-mail.

15.2  Wij zullen u maandelijks achteraf een factuur sturen voor het door u over de voorgaande maand aan ons 
verschuldigde, met de tarieven berekende, bedrag. U moet ons het in de factuur verschuldigde bedrag binnen 
uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum betalen conform de instructies van de factuur. Verrekening is niet 
toegestaan. Wij kunnen u ook vragen een SEPA incasso-machtiging aan ons te verstrekken. In dat geval kunnen 
wij het verschuldigde bedrag maandelijks achteraf incasseren. Wij mogen de aan ons verschuldigde bedragen ook 
afschrijven van een door u bij ons aangehouden rekening.

16. Mededelingen door Rabobank
  Mededelingen door ons aan één van u worden geacht door alle klanten te zijn ontvangen en gelden als een 

mededeling aan alle klanten. 

Hoofdstuk 3
Overige bepalingen
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17. Communicatie
17.1  In de handleiding zijn de adres- en contactgegevens van ons beschreven die u moet gebruiken als u communiceert 

met ons in verband met de overeenkomst.
17.2  De contactgegevens van u die wij kunnen gebruiken voor onze communicatie met u, moet u aan ons opgeven via 

de site. U moet een wijziging in deze contactgegevens tijdig vóór de ingangsdatum daarvan aan ons melden,  
via de site aan ons melden.

17.3 U staat ervoor in dat mededelingen van ons aan u door daartoe bevoegden worden afgehandeld.

18. Gegevens klant
18.1 U staat jegens ons in voor de juistheid en volledigheid van de door u aan ons bekend gemaakte gegevens.
18.2  U moet ons onmiddellijk en conform de handleiding informeren als de door u aan ons bekend gemaakte  

gegevens wijzigen.

19. Onderzoek
  Als wij redelijke gronden hebben te twijfelen aan uw correcte nakoming van uw verplichtingen uit de 

overeenkomst, mogen wij de locaties waar Rabo Betaalverzoek via API wordt gebruikt, uw administratie en de door 
u gebruikte (computer)systemen van uzelf of derden door een derde partij laten onderzoeken. U zult deze partij 
alle medewerking verlenen bij de uitvoering van het onderzoek. De kosten van het onderzoek komen voor onze 
rekening, tenzij uit het onderzoek blijkt dat u of een door u ingeschakelde derde tekort is geschoten in de nakoming 
van voornoemde verplichtingen. In dat laatste geval bent u gehouden de redelijke kosten van het onderzoek aan 
ons te vergoeden.

20. Relaties met derden
20.1 Wij zijn geen partij bij afspraken tussen u en (door u ingeschakelde) derden.
  Wij zijn jegens u niet aansprakelijk voor (rechts)handelingen van derden en ook niet voor tekortkomingen in de 

nakoming van verbintenissen door derden.
20.2  U vrijwaart ons voor alle vorderingen van derden die verband houden met tussen de door u en derden gemaakte 

afspraken of het gebruik van Rabo Betaalverzoek via API en vergoedt ons de schade die wij lijden als gevolg van 
zulke vorderingen. Als u een derde inschakelt, dan stelt u ons hier vooraf van op de hoogte. Wij zullen zonder uw 
voorafgaande toestemming geen vertrouwelijke gegevens ter beschikking stellen aan derden voor het gebruik  
van Rabo Betaalverzoek via API.

21. Overeenkomst met rechtspersoon of meerdere klanten
21.1  Als u een rechtspersoon, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma bent 

of als de overeenkomst is aangegaan door meer klanten, verleent iedere bestuurder, (beherend en/of besturend) 
vennoot, maat of klant door het tekenen van de overeenkomst volmacht met het recht van substitutie aan iedere 
bestuurder, (beherend en/of besturend) vennoot, maat of klant om alle (rechts)handelingen, waaronder mede 
begrepen beschikkingshandelingen, te verrichten ter uitvoering van of in verband met de overeenkomst, deze 
voorwaarden en de handleiding.

21.2  De volmacht eindigt niet door het overlijden of ondercuratelestelling van u. Aan Rabobank kan het einde  
van een volmacht uitsluitend worden tegengeworpen nadat Rabobank daarvan een schriftelijke mededeling  
heeft ontvangen.

21.3  Opdrachten of andere (rechts)handelingen die aan Rabobank zijn gegeven door een gewezen gevolmachtigde 
als bedoeld in dit artikel, voordat of kort nadat Rabobank de mededeling van het einde van de volmacht heeft 
ontvangen, mag Rabobank rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen.

21.4  Indien en zolang een bestuurder, (beherend en/of besturend) vennoot, maat en/of gevolmachtigde niet als 
zodanig geïdentificeerd en geverifieerd is, hoeft Rabobank (rechts)handelingen, waaronder mede begrepen 
beschikkingshandelingen, van die bestuurder, (beherend en/of besturend) vennoot, maat en/of gevolmachtigde 
niet uit te voeren.

22. Bewijs
  De door ons of door ons ingeschakelde derden bewaarde gegevens met betrekking tot (de uitvoering van) de 

overeenkomst strekken tegenover u tot volledig bewijs, behoudens door u geleverd tegenbewijs.



23. Voorwaarden klant, toepasselijk recht, bevoegde rechter
23.1  Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen welke verband 

houden met de overeenkomst kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.
23.2 Uw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing.

24. Wijziging voorwaarden
  Wij zijn altijd bevoegd deze voorwaarden te wijzigen, daaronder mede begrepen aanvullingen en vervanging van 

deze voorwaarden. Wij zullen u ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum van een wijziging daarover informeren 
of u via de site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

25. Fusie/overdracht/splitsing
25.1  Al onze bevoegdheden, rechten en verplichtingen kunnen na juridische fusie of na juridische splitsing van ons (ook) 

zelfstandig - en hoofdelijk - worden uitgeoefend respectievelijk nagekomen door onze rechtsopvolger(s).
25.2  Wij zijn bevoegd de rechten uit de overeenkomst en/of de rechtsverhouding(en) waarin wij tot u staan met de 

daaraan verbonden nevenrechten, (gedeeltelijk) over te dragen aan een ander. Door ondertekening van de 
overeenkomst verleent u ons bij voorbaat toestemming hiervoor.

25.3  Overal waar in deze voorwaarden en in de overeenkomst het woord “Rabobank” is vermeld moet na fusie of 
splitsing of overdracht (ook) begrepen worden de rechtsopvolger(s) van Rabobank.

26. Hoofdelijke aansprakelijkheid
  U bent hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat wij ieder van u apart mogen aanspreken om de verplichtingen uit 

de overeenkomst na te komen. Komt een van u de verplichtingen na? Dan doet hij dat namens u allemaal.

27. Vergunningen, vrijstellingen en/of ontheffingen
  U zorgt ervoor dat u bij voortduring in het bezit bent van de voor uw beroeps- en/of bedrijfsuitoefening vereiste 

vergunningen en/of vrijstellingen en/of ontheffingen en dat u bent ingeschreven in de voor uw beroeps- en/of 
bedrijfsuitoefening vereiste registers. Op ons eerste verzoek overlegt u ons de bewijsstukken hiervan.

  Als wij redelijke gronden hebben te twijfelen aan de nakoming door u van het bepaalde in de vorige zinnen, 
verstrekt u ons op ons eerste verzoek een voor ons acceptabele verklaring van de vergunningverlenende of 
ontheffing- of vrijstellingverlenende instantie, waaruit blijkt dat de u wel of niet vergunning- of inschrijvingsplichtig 
bent, of wel of niet in aanmerking komt voor ontheffing of vrijstelling.
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