
Deze Voorwaarden gebruik Rabo OmniKassa voor derden (“Voorwaarden”) zijn onderdeel van de -ook tussen Rabobank en Klant

geldende- Algemene Voorwaarden Rabo OmniKassa 2019 of daarvoor in de plaats komende voorwaarden  (Algemene

Voorwaarden)  en bevatten aanvullende bepalingen op de Algemene Voorwaarden. Voor zover een bepaling in deze Voorwaarden

afwijkt van een bepaling in  de Algemene Voorwaarden gaat de bepaling in deze Voorwaarden voor.

 

Artikel 1:  Gebruik Rabo OmniKassa voor derden

1.1     Het is de Klant in afwijking van de Algemene Voorwaarden toegestaan OmniKassabetalingen te ontvangen voor, of Rabo

OmniKassa te gebruiken ten behoeve van activiteiten van derden indien en zolang er voldaan is aan de volgende voorwaarden:

-         de OmniKassabetalingen voor derden  worden bijgeschreven op een bij Rabobank aangehouden Zakelijke Beheerrekening of

een Zakelijke Derdengeldenrekening of een andere type rekening zoals opgenomen in de Handleiding en;

-         de Klant gebruikt Rabo OmniKassa alleen in gevallen waarin de Klant  als hoofdactiviteit diensten verleent aan derden waarbij

het ontvangen van OmniKassabetalingen voor, of het gebruik van Rabo OmniKassa ten behoeve van activiteiten van derden –naar

het oordeel van Rabobank- enkel een aanvullende, niet op zichzelf staande dienst is (zie de Handleiding voor voorbeelden van

dergelijke diensten) en;

   -      De Klant heeft de benodigde toestemmingen, vergunningen (bijvoorbeeld van de toezichthouder), licenties of andere door

bijvoorbeeld het  betreffende  betaalschema vereiste goedkeuringen;
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1.2      Omdat deze Voorwaarden onderdeel zijn van de Algemene Voorwaarden mag Rabobank deze Voorwaarden -daaronder

begrepen de in artikel 1.1 genoemde voorwaarden voor het gebruik van Rabo OmniKassa voor derden- altijd aanpassen conform de

wijzigingsbepaling in de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2:  Melding  niet meer voldoen voorwaarden/ beëindiging gebruik Rabo OmniKassa voor derden/ melden wijziging

derden/activiteiten

 

2.1 Klant moet direct aan Rabobank melden als de Klant weet dat hij niet meer aan de onder artikel 1.1 van deze Voorwaarden

genoemde voorwaarden voor het gebruik van Rabo OmniKassa voor derden voldoet of gaat voldoen.  

 

2.2 Rabobank mag (het gebruik door de Klant van) Rabo OmniKassa voor derden per onmiddellijke ingang beëindigen op het

moment dat de Klant niet (meer) voldoet/gaat voldoen aan de onder artikel 1.1 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden.   

 

2.3 De Klant zal direct aan Rabobank melden als (de) derde(n) en/of de activiteit(en) van de derde en/of Klant (ook die ten behoeve

waarvan Rabo OmniKassa wordt gebruikt), wijzigt of als de Klant weet dat deze gaat/gaan wijzigen.
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