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Betaalterminal 2016

Huurvoorwaarden 
Rabobank

 1.Definities

1.1 Algemene voorwaarden:   deze Huurvoorwaarden Rabobank betaalterminal 2016.

1.2 Bank:     de Rabobank die de huurovereenkomst met de klant sluit.

1.3 Betaalterminal:    de in de huurovereenkomst beschreven betaalterminal, inclusief de daarbij 

     geleverde toebehoren en  documentatie.

1.4 Debetkaart-betaling:   een met gebruikmaking van een betaalterminal verrichte PIN, Maestro of 

     V PAY betaling \ ten gunste van de klant.

1.5 Huurovereenkomst:   de tussen de klant en de bank gesloten huurovereenkomst op grond waarvan 

     de bank de betaalterminal aan de klant verhuurt. 

1.6 Klant:     degene(n) die (zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk) de huurovereenkomst 

     met de bank sluit(en).

1.7 site: www.rabobank.nl en/of een of meer subpagina’s hiervan en daarvoor in de plaats tredende webpagina’s.

2.Looptijd en beëindiging huurovereenkomst, proefperiode 

2.1 De huurovereenkomst treedt in werking op de datum waarop zij door zowel de bank als door de klant is getekend  

	 (hierna:	Ingangsdatum)	en	is	van	onbepaalde	duur.	Zowel	de	klant	als	de	bank	zijn,	voor	het	eerst	na	afloop	van	een		

 periode van 1 jaar na de Ingangsdatum, bevoegd om de huurovereenkomst door schriftelijke mededeling aan de  

 andere partij per eerste dag van een kalendermaand te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van  

 tenminste drie maanden.

2.2 Gedurende een periode van drie maanden dagen na Ingangsdatum (hierna: Proefperiode) is de klant tevens bevoegd  

 om de huurovereenkomst door schriftelijke mededeling aan de bank te beëindigen met inachtneming van een   

 opzegtermijn van tenminste 7 dagen. De schriftelijke mededeling van beëindiging moet binnen de Proefperiode door  

 de bank zijn ontvangen. Indien de klant de huurovereenkomst tijdens de Proefperiode beëindigt, is de klant de bank,  

 naast de pro rata verschuldigde huurprijs tot de datum van beëindiging, tevens de in de huurovereenkomst vermelde  

 administratiekosten verschuldigd.

https://www.rabobank.nl/particulieren/
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2.3 De bank is tevens bevoegd om de huurovereenkomst op elk moment en met onmiddellijke ingang, zonder 

 ingebrekestelling of andere formaliteiten en zonder tot vergoeding van schade of restitutie van tarieven

 gehouden te zijn, te beëindigen:

• indien er geen overeenkomst inzake het accepteren van Debetkaart-betalingen tussen de bank en de klant (meer) 

 van kracht is;

• indien de klant tekortkomt in de nakoming van één van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst, 

 de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of de door de bank gehanteerde voorschriften;

• in geval van (het aanvragen van) faillissement, (het aanvragen van) surséance van betaling, ondercuratelestelling 

 en/of overlijden van de klant; 

• bij beheer en/of onderbewindstelling van en/of bij beslag op (een gedeelte van) het vermogen van de klant;

• bij van toepassingverklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op de klant;  

•	 bij	opheffing	en/of	beëindiging	en/of	overdracht	van	(een	aanmerkelijk	deel	van)	het	bedrijf	van	de	klant;

• indien de klant een rechtspersoon is: bij ontbinding, fusie en/of splitsing van de klant;

•	 indien	de	relatie	tussen	de	bank	en	de	klant	de	integriteit	en/of	de	reputatie	van	de	financiële	sector	en/of	de	bank		

 naar het oordeel van de bank kan schaden.

2.4 De beëindiging van de huurovereenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard 

 doorlopen zoals -maar niet beperkt tot- het bepaalde in artikelen 6.4, 6.5, 7.2, 9, 16, 17, 20 en 24.

2.5 Na beëindiging van de huurovereenkomst zal de klant de betaalterminal voor eigen rekening onmiddellijk met alle  

	 toebehoren	en	document	en	in	goede	staat	bij	de	bank	of	bij	een	door	de	bank	aangewezen	derden	afleveren	op	het		

 daartoe door de bank bekend gemaakte adres.

3.Specificaties betaalterminal

3.1	 De	klant	is	vóór	of	bij	het	aangaan	van	de	huurovereenkomst	geïnformeerd	over	de	specificaties	van	de	betaalterminal.		

	 De	specificaties	zijn	beschreven	op	de	site.

 De bank bepaalt naar eigen inzicht of zij een nieuwe danwel een gebruikte betaalterminal in huur aan de klant   

 verstrekt, en is niet verplicht de klant daarover te informeren. 

 Tenzij expliciet anders is overeengekomen in de huurovereenkomst, wordt geen korting verleend indien de bank een  

 gebruikte betaalterminal verhuurt.

3.2 Tenzij de bank dat schriftelijk expliciet aan de klant heeft medegedeeld, staat de bank er niet voor in dat de 

 betaalterminal geschikt is voor een bepaald gebruik, of voorzien is van bepaalde eigenschappen of functionaliteit.

3.3 Hoewel de bank commercieel verantwoorde inspanningen zal verrichten om eventuele gebreken of storingen in 

 de betaalterminal te herstellen, is de bank niet aansprakelijk voor schade als gevolg van zulke gebreken en storingen.
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4.Aflevering betaalterminal, overgang risico 

4.1	 De	bank	zal	de	betaalterminal	na	de	Ingangsdatum	bij	de	klant	afleveren	op	het	in	de	huurovereenkomst	vermelde		

	 afleveradres.	De	klant	en	de	bank	zullen	in	gezamenlijk	overleg	een	afleverdatum	afspreken.	De	bank	is	bevoegd	om	de	

	 afgesproken	afleverdatum	te	wijzigen.	De	klant	zorgt	er	voor	dat	hij	de	betaalterminal	in	ontvangst	kan	nemen.

4.2 De klant wordt geacht de betaalterminal compleet en zonder waarneembare gebreken of beschadigingen te hebben  

 ontvangen, tenzij de klant de bank binnen 24 uur na ontvangst van de betaalterminal met inachtneming van de 

 voorschriften van de bank informeert over zulke gebreken.

4.3 Het risico van verlies (daaronder diefstal, kwijtraken, roof, etc.), beschadiging en tenietgaan van de betaalterminal   

 berust bij de bank tot het moment waarop de klant de betaalterminal in ontvangst heeft genomen. De klant zal 

 desgevraagd een ontvangstbewijs tekenen.

5.Installatie betaalterminal

5.1 De klant draagt onder eigen verantwoordelijkheid zorg voor gebruiksklare opstelling en installatie van de 

 betaalterminal conform de voorschriften van de bank. Installatie omvat onder meer plaatsing, het invoeren van 

 de juiste instellingen en aansluiting op elektriciteit- en telecommunicatievoorzieningen. 

 De klant zorgt er voor dat de opstelling van de betaalterminal voldoet aan de voorschriften van de bank.

5.2 De klant zorgt er voor dat de lokatie waar de betaalterminal is opgesteld, bij voortduring voldoet aan de in de 

 voorschriften van de bank vermelde omgevingseisen (met betrekking tot bijvoorbeeld luchtvochtigheid, temperatuur, 

 veiligheid en hoogte).

6.Gebruik betaalterminal 

6.1 De klant zal de betaalterminal uitsluitend gebruiken in het kader van een overeenkomst inzake het accepteren van  

 Debetkaart-betalingen met de bank.

	 Indien	en	zolang	de	betaalterminal	daar	volgens	de	door	de	bank	verstrekte	specificaties	geschikt	voor	is	en	zulk		 	

 gebruik niet in strijd is met de voorschriften van de bank, mag de betaalterminal tevens worden gebruikt voor andere  

 betaaltransacties dan  Debetkaart-betalingen. De bank is geen partij bij, en ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk  

 voor de afwikkeling van zulke betaaltransacties. Alle kosten die het gevolg zijn van zulke betaaltransacties, zijn voor  

 rekening van de klant. De klant vrijwaart de bank voor vorderingen van derden die verband houden met zulke 

 betaaltransacties.

 Indien de betaalterminal wordt gebruikt voor andere betaaltransacties dan Debetkaart-betalingen is de klant 

 bovendien verantwoordelijk voor de eventueel noodzakelijke wijzigingen in de instellingen van de betaalterminal 

 en/of installatie van eventueel benodigde software.
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6.2 De klant zal de betaalterminal gebruiken met inachtneming van de voorschriften van de bank, en overeenkomstig 

 het normale gebruiksdoel van de betaalterminal.

 In het algemeen zal de klant de betaalterminal zodanig zorgvuldig behandelen, dat daaraan geen schade of slijtage  

 kan ontstaan die niet het gevolg van zorgvuldig gebruik van de betaalterminal.

6.3 De klant zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor de ongestoorde levering van de voor het gebruik van de  

 betaalterminal benodigde telecommunicatiediensten en elektriciteit.

6.4 Het is de klant niet toegestaan om wijzigingen in de betaalterminal aan te brengen, of daar zonder voorafgaande   

	 schriftelijke	toestemming	van	de	bank	andere	apparatuur	op	aan	te	sluiten,	tenzij	dat	volgens	de	specificaties	van	de	

 betaalterminal is toegestaan, en de aan te sluiten apparatuur voldoet aan de technische en beveiligingseisen die de  

	 bank	in	de	specificaties	van	de	betaalterminal	aan	zulke	apparatuur	stelt.

6.5 Het is de klant niet toegestaan om in de betaalterminal toegepaste (beveiligings)technieken te onderzoeken.

6.6 Het is de klant niet toegestaan de betaalterminal buiten Nederland te gebruiken.

7.Gebreken en onderhoud betaalterminal 

7.1 De klant zal gebreken met betrekking tot de betaalterminal met inachtneming van de voorschriften van de bank 

 zo spoedig mogelijk melden aan de bank of aan een door de bank aangewezen derde.

7.2 In de voorschriften van de bank is limitatief beschreven welke (onderhouds)werkzaamheden met betrekking tot 

 de betaalterminal door de klant zelf verricht mogen worden. 

 De klant is niet bevoegd om andere (onderhouds)werkzaamheden aan de betaalterminal te verrichten.

7.3 De kosten van het herstel van gebreken in de betaalterminal die geheel of grotendeels het gevolg zijn onzorgvuldig  

 gebruik van of het verrichten van niet toegestane (onderhouds)werkzaamheden aan de betaalterminal, daaronder  

 mede begrepen gebruik in strijd met de voorschriften van de bank, danwel de kosten van vervanging van een 

 betaalterminal die het gevolg is van zo ontstane gebreken, zijn voor rekening van de klant.

7.4 Op verzoek van de bank zal de klant de betaalterminal voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden verzenden  

 met inachtneming van de instructies van de bank.

7.5 Op verzoek van de bank of een door de bank bij onderhoudswerkzaamheden ingeschakelde derde zal de klant   

 conform de instructies van de bank of die derde deze in staat stellen om de betaalterminal met gebruikmaking van 

 (telefonische) datacommunicatie te onderzoeken en/of onderhoudswerkzaamheden daaraan uit te voeren.
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8.Vervanging betaalterminal 

De bank is steeds bevoegd om een door de klant gehuurde betaalterminal te vervangen door een de betaalterminal van het 

zelfde type of door een ander merk/type betaalterminal. De klant zal zijn onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan deze 

vervanging en de instructies van de bank, daaronder de door de bank opgegeven datum van installatie/ingebruikname van de 

vervangende betaalterminal, daarbij stipt naleven. 

De kosten van vervangende betaalterminal zijn voor rekening van de bank, tenzij het in artikel 4.3 bedoelde risico zich heeft 

verwezenlijkt of er sprake is van gebreken als bedoeld in artikel 7.3.

De bank zorgt er voor dat de vervangende betaalterminal ten minste geschikt is voor de afhandeling van Debetkaart-beta-

lingen. De bank heeft, zelfs als in de huurovereenkomst is overeengekomen dat de betaalterminal ook voor Chipknipbetalingen 

wordt gebruikt, het recht een vervangende betaalterminal ter beschikking te stellen die niet geschikt voor de afhandelingen 

van Chipknip-betalingen. 

Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op een vervangende betaalterminal. 

9.Eigendom

9.1 De bank blijft eigenaar van de betaalterminal. 

9.2 Het is de klant niet toegestaan om derden rechten te verlenen ten aanzien van de betaalterminal of ten behoeve 

 van derden rechten te vestigen op de betaalterminal.

9.3 De klant zal de betaalterminal altijd onder zich houden en is niet bevoegd de betaalterminal feitelijk of juridisch 

 aan derden te leveren, over te dragen of (tijdelijk) ter beschikking te stellen. 

 De klant zal de bank onmiddellijk informeren indien hij de betaalterminal (bijvoorbeeld als gevolg van kwijtraken,  

 diefstal of roof ) is verloren.

9.4 De klant zal de bank onmiddellijk informeren indien derden (bijvoorbeeld door middel van beslaglegging) rechten 

 met betrekking tot de betaalterminal (willen) uitoefenen, en eventuele instructies van de bank opvolgen.

10.Huurprijs

10.1 De door de klant aan de bank verschuldigde huurprijs voor de betaalterminal is in de huurovereenkomst opgenomen. 

 De klant is de huurprijs verschuldigd vanaf eerste dag van de kalendermaand volgend op de datum waarop de klant  

 de betaalterminal voor het eerst in ontvangst heeft genomen.

10.2 De bank is bevoegd omde huurpijs eenzijdig te wijzigen. De bank zal de klant ten minste 30 dagen voordat de 

 gewijzigde huurprijs in werking treedt klant op de hoogte stellen, danwel de klant via de site in de gelegenheid stellen

  daarvan kennis te nemen. Indien de bank de huurprijs verhoogt en de klant niet akkoord gaat met deze 

 verhoging,heeft de klant het recht de huurovereenkomst uiterlijk voor de datum van inwerkingtreding van de   
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 verhoogde huurprijs te beëindigen door schriftelijke opzegging aan de bank. Ook als minder dan 1 jaar sinds de 

 inwerkingtreding van de huurovereenkomst is verstreken. De schriftelijke opzegging moet uiterlijk voor de datum 

 van inwerkingtreding van de verhoogde huurprijs door de bank zijn ontvangen. Als de klant de huurovereenkomst  

 tijdens de Proefperiode beëindigt conform het in de vorige zinnen bepaalde, is de klant de in de huurovereenkomst  

 vermelde administratiekosten voor beëindiging in de Proefperiode niet verschuldigd.

10.3 De wijze van betaling door de klant is opgenomen in de huurovereenkomst. 

10.4 De klant is niet bevoegd om de huurprijs te verrekenen met vorderingen van de klant op de bank.

11.Site informatie

De klant zal regelmatig, maar ten minste éénmaal per 14 dagen, op de site controleren of er nieuwe informatie ter beschikking 

is gesteld, die relevant is voor de huurovereenkomst, daaronder mede begrepen mededelingen inzake wijziging van de huur-

prijs (artikel 10.2) en wijziging van de voorschriften (artikel 12).

12.Voorschriften 

12.1 Op het gebruik van de betaalterminal zijn de door de bank gehanteerde voorschriften van toepassing. 

 Deze voorschriften zijn opgenomen op de site of worden op andere wijze door de bank aan de klant bekend gemaakt  

 of ter beschikking gesteld.

 De klant is gehouden om deze voorschriften van de bank na te leven. 

 Het is de klant niet toegestaan de betaalterminal te gebruiken indien de voorschriften van de bank niet worden 

 nageleefd.

12.2 De bank is bevoegd de in artikel 12.1 bedoelde voorschriften te wijzigen, en zal de klant informeren over zulke 

 wijzigingen, danwel de klant via de site in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 

13.Datacommunicatie bij (mobiele) betaalterminal 

13.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 6.3 van deze voorwaarden, kunnen bank en klant in de huurovereenkomst  

 afspreken dat de bank (draadloze) datacommunicatie van en naar een daarvoor geschikte mobiele betaalterminal  

 levert ten behoeve van Debetkaart-betalingen.

13.2 De klant is bij het gebruik van de (draadloze) datacommunicatie gebonden aan de voorschriften van de bank.

13.3 De klant zal storingen in de (draadloze) datacommunicatie steeds zo spoedig mogelijk aan de bank mededelen   

 conform de voorschriften van de bank. De bank is niet verantwoordelijk voor het ongestoord functioneren 

 of beschikbaar zijn van de draadloze datacommunicatie.
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13.4 De klant is niet bevoegd om de zogenaamde SIM-kaart uit de betaalterminal te verwijderen.

 De bank of een door de bank ingeschakelde derde is bevoegd de SIM-kaart te vervangen. De klant zal op verzoek 

 en met inachtneming van de instructies van de bank zijn medewerking verlenen aan vervanging van de SIM-kaart.

13.5 De klant is niet bevoegd om de bij de (mobiele) betaalterminal geleverde (draadloze) datacommunicatie te gebruiken  

 voor enig ander doel dan (draadloze) datacommunicatie ten behoeve van Debetkaart-betalingen met behulp van die  

 (mobiele) betaalterminal. 

13.6 Tenzij in de huurovereenkomst iets anders is overeengekomen, zal de klant, als de variabele gesprekskosten voor vaste  

 datacommunicatie krachtens de huurovereenkomst zijn begrepen in de huurprijs, voor eigen rekening zorgdragen  

 voor een vaste KPN aansluiting ten behoeve van de datacommunicatie van en naar de betaalterminal. 

	 De	klant	moet	er	voor	zorgen	dat	de	zogenaamde	Call	Line	Identifier	van	de	KPN	analoge	lijn	die	de	klant	gebruikt	voor		

 zijn betaalautomaat altijd geactiveerd is.

14.Relaties met derden

14.1 De bank is, voor eigen rekening en risico, bevoegd om gebruik te maken van diensten van derden bij de uitvoering 

 van de huurovereenkomst. De bank zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

14.2 De klant is, voor eigen rekening en risico, bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de 

 huurovereenkomst. De klant zorgt ervoor dat de door de klant ingeschakelde derden volledig op de hoogte zijn van,  

 en gebonden zijn aan, de verplichtingen die voor de klant en/of derden uit de huurovereenkomst, de daarin van   

 toepassing verklaarde algemene voorwaarden en de voorschriften voortvloeien. De klant zorgt ervoor dat deze derden  

 zulke verplichtingen correct nakomen, en zal op eerste verzoek van de bank de nakoming van die verplichtingen in  

 rechte afdwingen.

 De klant is zich er van bewust dat de inschakeling van derden risico’s met zich meebrengt.

 De klant zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

15.Overeenkomst met rechtspersoon of meerdere klanten

Is	de	klant	een	rechtspersoon,	een	maatschap,	een	commanditaire	vennootschap	of	een	vennootschap	onder	firma	of	een	

commanditaire of andere openbare vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid of is de huurovereenkomst aangegaan 

door meer klanten, dan wordt iedere bestuurder, (beherend of besturend) vennoot, maat of klant geacht volmacht met het 

recht van substitutie te hebben om alle (rechts)handelingen te verrichten ter uitvoering van of in verband met de 

huurovereenkomst en de algemene voorwaarden.

Aan de Bank kan het einde van een volmacht uitsluitend worden tegengeworpen nadat zij daarvan een schriftelijke 

mededeling heeft ontvangen.
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16.Aansprakelijkheid

16.1 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden omtrent aansprakelijkheid is bepaald, en tenzij ontstaan  

als direct gevolg van haar opzet of grove schuld, is de bank niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit:

• het niet naleven door de klant van het bepaalde in de huurovereenkomst, de daarin van toepassing verklaarde algemene 

voorwaarden of door de bank gehanteerde voorschriften;

• internationale	conflicten;

• gewelddadige of gewapende acties;

• 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 telecommunicatie-diensten of -verbindingen, of in 

        apparatuur of programmatuur van de bank of van door de bank ingeschakelde derden;

• tekortkomingen door derden die de bank inschakelt bij de uitvoering van de huurovereenkomst, indien de bank aantoont, 

dat zij zorgvuldig is geweest in haar keuze van die derde.

16.2 In geen geval is de bank aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, schade als  

 gevolg van bedrijfsstagnatie en gevolgschade.

16.3 De aansprakelijkheid van de bank is voorts beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de op grond van de 

 huurovereenkomst aan de bank betaalde bedragen in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de 

 schadeveroorzakende gebeurtenis, verminderd met het totaalbedrag van door de bank in die periode van 12 maanden 

 al aan de klant verschuldigde schadevergoedingen in verband met de betreffende huurovereenkomst.

17.Voorwaarden klant, toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1 De voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing op de huurovereenkomst.

17.2 Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 Geschillen tussen partijen welke verband houden met de huurovereenkomst, de daarin van toepassing verklaarde  

 algemene voorwaarden en de voorschriften, kunnen uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechter worden 

 voorgelegd. 

18.Wijziging

De bank is bevoegd deze algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. De bank zal de klant ten minste 

dertig dagen voor de ingangsdatum van een aanvulling, wijziging of vervanging hieromtrent op de hoogte stellen, danwel de 

klant via de site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.
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Indien de klant niet akkoord gaat met een aanvulling, wijziging en/of vervanging dient hij dit onder opzegging van de 

huurovereenkomst binnen genoemde dertig dagen schriftelijk aan de bank mede te delen.

19.Belastingen

Alle belastingen, die ter zake van de huurovereenkomst, de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of de 

voorschriften verschuldigd zijn of in de toekomst nog geheven mochten worden, komen voor rekening van de klant.

20.Kosten

Alle kosten waartoe de huurovereenkomst aanleiding geeft – daaronder begrepen de kosten van de bank van de 

gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering – zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tien 

procent (10%) van het te incasseren bedrag, met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,-). Voor zover de bank aantoont 

dat de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn dan tien procent (10%) van het te incasseren bedrag, komen de 

gemaakte buitengerechtelijke incassokosten volledig ten laste van de klant.

21.Onregelmatigheden

Indien zich ten aanzien van de (uitvoering van de) huurovereenkomst, de daarin van toepassing verklaarde algemene 

voorwaarden of de voorschriften een onregelmatigheid voordoet, dreigt voor te doen of heeft voorgedaan, is de klant verplicht 

op verzoek van de bank al hetgeen te doen of na te laten wat de bank redelijkerwijs noodzakelijk acht in verband met die 

(dreigende) onregelmatigheid.

22.Fusie/splitsing

22.1 Alle bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de bank kunnen na juridische fusie c.q. na juridische splitsing van  

 de bank (ook) zelfstandig - en hoofdelijk - worden uitgeoefend respectievelijk nagekomen door de rechtsopvolger(s)  

 van de bank. Overal waar in deze algemene voorwaarden en in de huurovereenkomst het woord “bank” is vermeld  

 dient na fusie c.q. splitsing (ook) begrepen te worden de rechtsopvolger(s) van de bank.

22.2  De bank is bevoegd ingeval van bedrijfsfusie (waaronder wordt begrepen overdracht van (een gedeelte van) haar  

 activiteiten – direct of indirect – aan andere instelling(en)) de rechtsverhouding(en) waarin de bank tot de klant staat  

 met de daaraan verbonden nevenrechten, over te dragen aan de instelling(en) die (een gedeelte van) het bedrijf van  

 de bank – direct of indirect – voortzet(ten). Door ondertekening van de overeenkomst verleent de klant de bank bij  

 voorbaat toestemming hiervoor.

23.Partiële nietigheid en vernietigbaarheid

Een nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de huurovereenkomst leidt niet tot 

nietigheid of vernietigbaarheid van deze algemene voorwaarden of de huurovereenkomst, noch van enige andere bepaling 

daarvan.
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24.Woonplaats

De klant, die niet zijn feitelijke woonplaats heeft in een gemeente in Nederland, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen 

ten kantore van de bank, alwaar alle stukken, exploten enzovoort(s) voor hem bestemd, door de bank bezorgd of betekend 

kunnen worden.

25.Citeertitel

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Huurvoorwaarden Rabobank betaalterminal 2016.


