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Deze Voorwaarden bevatten aanvullende afspraken op de  - ook tussen Rabobank en Klant geldende – Algemene Voorwaarden 

Rabobank OmniKassa 2019 of daarvoor in de plaats komende voorwaarden  (Algemene Voorwaarden). Voor zover een bepaling in 

deze Voorwaarden afwijkt van een bepaling in Hoofdstuk 1 van de Algemene Voorwaarden gaat de bepaling in deze Voorwaarden 

voor. 

 

 

1. Wat bedoelen wij met bepaalde woorden ? 
Rabobank gebruikt  – in aanvulling op de in de Algemene Voorwaarden opgenomen definities -bepaalde woorden in deze 

Voorwaarden en het Contract. Deze definities zijn de volgende:  

 

- Adres: het door de Klant aan Rabobank opgegeven e-mailadres -of ingeval van sms of Whatsapp het telefoonnummer 

waar het Betaalverzoek door Rabobank naar toegestuurd moet worden.  

 

- Batch: meerdere Betaalverzoeken die - met inachtneming van de in de  Handleiding opgenomen afspraken hierover-  door 

Rabobank gelijktijdig worden opgemaakt en verstuurd.  

 

- Betaalverzoek: een verzoek tot betaling dat in opdracht van de Klant  door Rabobank  wordt opgemaakt en verstuurd.   

 

- Rabo Betaalverzoek Plus: het Betaalproduct Rabo Betaalverzoek Plus waarmee Klanten aan Rabobank opdrachten 

kunnen geven Betaalverzoeken op te maken en te versturen. 
 

 

- Voorwaarden: de Voorwaarden Rabo Betaalverzoek Plus Rabo OmniKassa 2019. 

 

 

2. Rabo Betaalverzoek Plus 
2.1 Op basis van een daartoe met Rabobank gesloten Contract kan de Klant Rabo Betaalverzoek Plus gebruiken.  
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2.2 De kenmerken van Rabo Betaalverzoek Plus zijn opgenomen in de Handleiding.  

 

2.3 Het Contract is van onbepaalde duur. De Klant en Rabobank zijn ieder bevoegd het Contract door opzegging via het 

Rabo OmniKassa Dashboard op elk gewenst moment te beëindigen.  

 

2.4 De Klant mag Rabo Betaalverzoek Plus alleen gebruiken voor het laten opmaken en versturen van Betaalverzoeken aan 

partijen die een betalingsverplichting hebben tegenover de Klant.   

 

2.5 De Klant stelt in het Rabobank Omnikassa Dashboard in met welke Betaalmethoden de Betaler Betaalverzoeken moet 

kunnen betalen. In de Handleiding is opgenomen op welke wijze de Klant dit kan doen en op welke wijze en op welk 

moment de Klant deze instelling kan wijzigen. De Klant moet een Contract gesloten hebben  voor de Betaalmethoden 

die hij wil gebruiken voor Rabo Betaalverzoek Plus.  

 

2.6 Voor het  Betaalverzoek wordt de Rekening zoals door de Klant ingesteld in het Rabobank Omnikassa Dashboard gebruikt 

als rekening waarop de OmniKassabetaling wordt  bijgeschreven.  De Klant kan dit rekeningnummer wijzigen. In de 

Handleiding staat op welke wijze dit moet.  

 

 

3. Opdracht voor Betaalverzoek 
3.1 In het Rabo Omnikassa Dashboard kan de Klant aan Rabobank opdracht geven voor het opmaken en versturen van een  

Betaalverzoek. De Klant levert daarvoor de benodigde gegevens en informatie aan Rabobank. In de Handleiding staat 

onder meer vermeld welke gegevens en informatie de Klant wanneer, waar en op welke wijze moet aanleveren en 

binnen welke termijn Rabobank het Betaalverzoek daarna zal versturen.    

 

3.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en informatie die hij aanlevert voor 

het opmaken en versturen van het Betaalverzoek.    

 

3.3 Rabobank kan de uitvoering van de opdracht tot het opmaken en versturen van het Betaalverzoek weigeren als de Klant  

de afspraken zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden, Voorwaarden en/of Handleiding niet nakomt.  

 

 

4. Opdrachten voor Batches 
4.1 Met ingang van een door  Rabobank te bepalen datum kan de Klant  opdrachten tot het opmaken en versturen van  

Batches aan Rabobank geven.  

 

4.2 Voor de (opdracht tot) Betaalverzoeken in een Batch gelden alle bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, deze 

Voorwaarden en de bepalingen die voor Batches in de Handleiding zijn opgenomen.  

 

4.3 Een opdracht voor een Batch moet voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de Handleiding.   

 

 

5. Verlopen, opnieuw versturen, wijzigen en intrekken  Betaalverzoek  
5.1 De Klant kan zelf instellen –op de in de Handleiding beschreven wijze- hoe lang een Betaalverzoek geldig is nadat 

Rabobank dit voor het eerst heeft verstuurd. Deze termijn is maximaal 100 dagen. Na verloop van de door de Klant 

ingestelde termijn kan het Betaalverzoek niet meer worden gebruikt door de Betaler.  

 

5.2 Met ingang van een door Rabobank te bepalen datum kan de Klant Rabobank opdracht geven een door  Rabobank 

verstuurd en nog niet betaald Betaalverzoek  binnen de in artikel 5.1 van deze Voorwaarden bedoelde door de Klant 

ingestelde termijn opnieuw aan Betaler te versturen.  Dan gaat de door de Klant ingestelde termijn van lid 1 van dit artikel 

niet opnieuw in.  In de Handleiding is beschreven op welke wijze het geven van de in dit lid bedoelde opdracht kan.  
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5.3 De Klant kan een aan Rabobank gegeven opdracht tot het opmaken en versturen van een Betaalverzoek wijzigen. In de 

Handleiding is opgenomen tot wanneer dit kan en hoe gewijzigd kan worden.  

 

5.4 De Klant kan een door Rabobank verstuurd en nog niet betaald Betaalverzoek intrekken binnen de in artikel 5.1 van deze 

Voorwaarden bedoelde door de Klant ingestelde termijn. In de Handleiding is beschreven op welke wijze dit kan.  
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