
Algemene Voorwaarden 
Acceptgiro voor Rabobank 
acceptgiroverspreiders 2018
(IBAN acceptgiro)



2/9

Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor
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1. Definities
1.1   Acceptgiro: de betaalformule Acceptgiro, zoals beheerd door Currence.
1.2   Acceptgiroformulier: het gestandaardiseerde papieren opdrachtformulier, waarmee de Debiteur een 

betalingsopdracht aan zijn bankinstelling kan geven.
1.3   Acceptgiroverspreider: degene die de Overeenkomst met de Bank heeft gesloten.
1.4   Acceptgiro-opdracht: een betalingsopdracht op basis van een Acceptgiroformulier.
1.5  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
1.6   Bank: de Coöperatieve Rabobank U.A. statutair gevestigd te Amsterdam.
1.7   Currence: Acceptgiro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.
1.8   Debiteur: degene die een betalingsopdracht geeft aan zijn bankinstelling met gebruikmaking van een 

Acceptgiroformulier.
1.9   Drukkerij: een bedrijf dat een Drukkerij Overeenkomst Acceptgiro met Currence heeft afgesloten.
1.10  Onderscheidingsmiddelen: het beeldmerk Acceptgiro, copyright (auteursrecht) op het Acceptgiroformulier, 

de huisstijl- en opmaakkenmerken en elke andere verwijzing of aanduiding die door het publiek opgevat kan 
worden als een verwijzing naar Acceptgiro.

1.11  Overeenkomst: de tussen de Bank en de Acceptgiroverspreider gesloten Overeenkomst over Acceptgiro voor 
Rabobank acceptgiroverspreiders waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.12  Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders: het Rabobank betaalproduct voor Acceptgiroverspreiders 
dat is gebaseerd op Acceptgiro.

1.13  Rekening: de in de Overeenkomst vermelde rekening van de Acceptgiroverspreider.
1.14  Servicebureau: een bedrijf dat een Servicebureau Overeenkomst Acceptgiro met Currence heeft afgesloten.
1.15 site: www.rabobank.nl.
1.16  Voorschriften: de Voorschriften van de Bank die van toepassing zijn op Acceptgiro voor Rabobank 

acceptgiroverspreiders.
1.17 Werkdag: een Werkdag van de Bank.

2. Looptijd Overeenkomst
2.1  De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.De Acceptgiroverspreider en de Bank zijn ieder 

bevoegd de Overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van ten 
minste 30 dagen.

2.2  De Bank is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten en 
zonder tot vergoeding van schade of restitutie van vergoedingen aan de incassant gehouden te zijn, te beëindigen:

• als de Acceptgiroverspreider tekortkomt in de nakoming van één van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de 
Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de Voorschriften;

• zodra de rekening-overeenkomst op grond waarvan de Acceptgiroverspreider de Rekening bij de Bank 
aanhoudt, is opgezegd of beëindigd;

• als een periode van meer dan  18  maanden is verstreken na de datum van de laatste bijschrijving van een 
Acceptgiro-opdracht;

• bij (het aanvragen van) faillissement, (het aanvragen van) surséance van betaling, ondercuratelestelling en/of 
overlijden van de Acceptgiroverspreider; 

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

• bij vantoepassingverklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op de Acceptgiroverspreider;
• bij opheffing en/of beëindiging en/of overdracht van (een aanmerkelijk deel van) het bedrijf van de 

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

Acceptgiroverspreider;
• als de relatie tussen Bank en de Acceptgiroverspreider of het gebruik van Acceptgiro voor Rabobank 

acceptgiroverspreiders door de Acceptgiroverspreider naar de mening van de Bank schade toebrengt of kan 
toebrengen aan de reputatie van de Bank en/of het imago van Acceptgiro of Acceptgiro voor Rabobank 
acceptgiroverspreiders of als daardoor de integriteit van het bankwezen gevaar loopt.
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2.3  De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat de Acceptgiroverspreider niet van de verplichtingen daaruit, die naar 
hun aard doorlopen zoals -maar niet beperkt tot- het bepaalde in de artikelen 14, 15, 16, 19, 21, 22 en 23 van deze 
Algemene Voorwaarden.

2.4  Als de Overeenkomst is beëindigd, mag de Bank maatregelen nemen om er voor te zorgen dat door Debiteuren met 
Acceptgiroformulieren aan hun bankinstellingen verstrekte betalingsopdrachten niet meer worden uitgevoerd. 

3. Kenmerken Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders
3.1  De kenmerken van Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders zijn beschreven in de productinformatie van 

de Bank. De Bank is altijd bevoegd de kenmerken van Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders te wijzigen 
en zal de Acceptgiroverspreider informeren over die wijzigingen, dan wel de Acceptgiroverspreider via de site in de 
gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

3.2  Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders mag uitsluitend worden gebruikt voor het verspreiden van 
Acceptgiroformulieren voor Acceptgiro-opdrachten ten laste van bankrekeningen, die door de Debiteur worden 
aangehouden bij een bank die als zogenaamde Debetbank deelneemt aan Acceptgiro.

3.3  De Bank mag, als zij van mening is dat dit nodig is in verband met bijvoorbeeld fraudepreventie of –detectie, 
bewaking van de integriteit van het bankwezen of belangen van derden, zonder aankondiging vooraf tijdelijke of 
permanente noodmaatregelen nemen die gevolgen (kunnen) hebben voor onder meer de verspreiding en/of de 
uitvoering van Acceptgiro-opdrachten.

4. Gebruik Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders
4.1  De Acceptgiroverspreider mag Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders uitsluitend gebruiken met 

inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Voorschriften, die gelden 
voor het Overeenkomsttype (Type A/S of Type C) dat is beschreven in de Overeenkomst.

4.2  De Acceptgiroverspreider staat er voor in dat hij geen Acceptgiroformulieren zal verspreiden voor activiteiten en/of 
voor goederen of diensten:

• die in strijd zijn met dwingende Nederlandse of buitenlandse wet- of regelgeving;
• waarvan het bestaan, exploiteren, verhandelen, in bezit hebben of gebruik strafbaar is in Nederland of in het 

buitenland;
• die inbreuk maken op rechten van derden;
• die om andere redenen onrechtmatig zijn in Nederland of in het buitenland;
• als daardoor  naar het oordeel van de Bank aan de reputatie van Bank of onderdelen van de Rabobank Groep en/

of het imago van Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders schade toegebracht wordt of kan worden;
• als daardoor naar het oordeel van de Bank de integriteit van het bankwezen wordt geschaad;
• als de Acceptgiroverspreider daarbij handelt in strijd met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de 

Voorschriften.
De Bank is, zonder tot ingebrekestelling of andere formaliteiten of tot vergoeding van schade gehouden te zijn, 
bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, daaronder mede begrepen het uitvoeren van 
Acceptgiro-opdrachten en/of het bijschrijven van op grond van Acceptgiro-opdrachten op de Rekening bij te schrijven 
bedragen, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten als en zolang de Acceptgiroverspreider naar 
het oordeel van de Bank het in de vorige zin bepaalde niet nakomt of daarover verschil van mening bestaat tussen de 
Acceptgiroverspreider en de Bank, de Bank en derden of tussen de Acceptgiroverspreider en derden.
Deze opschortingsbevoegdheid laat alle overige rechten van de Bank, daaronder het recht op vergoeding van schade 
en/of beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst onverlet.
4.3  De Acceptgiroverspreider moet bij voortduring voldoen aan de in de Voorschriften gestelde eisen.

5. Acceptgiroformulier
5.1  De Acceptgiroverspreider zorgt er voor dat de door de Acceptgiroverspreider aan Debiteuren verzonden 

Acceptgiroformulieren en de invulling daarvan voldoen aan de daaraan in de Overeenkomst, deze Algemene 
Voorwaarden en de Voorschriften gestelde eisen.

5.2  De Acceptgiroverspreider zal de Acceptgiroformulieren voor eigen rekening en risico kopen van:
1. een Drukkerij, of
2. een Servicebureau, of
3. de Bank.

Het is de Acceptgiroverspreider niet toegestaan de Acceptgiroformulieren van een andere partij dan de hierboven 
vermelde partijen te kopen.
5.3  De voorzijde van het Acceptgiroformulier bestaat uit 3 onderdelen:

I. de body;
II. de strook;
III. de leesstrook.

De kenmerken van deze onderdelen zijn beschreven in de Voorschriften.
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6. Invullen Acceptgiroformulier
De wijze waarop het de Acceptgiroverspreider het Acceptgiroformulier moet (laten) invullen, wordt bepaald door het 
Overeenkomsttype (Type A/S of Type C) dat is beschreven in de Overeenkomst.
6.1  Als Overeenkomst Type A/S is gesloten, geldt het volgende. 

De Acceptgiroverspreider zal, met inachtneming van het bepaalde in de Voorschriften, uitsluitend de volgende 
informatie (laten) invullen op de voorzijde van het Acceptgiroformulier:

a) Body:
- bedrag (indien bekend);
- naam, adres en woon-/vestigingsplaats Debiteur;
- IBAN van de rekening van de Debiteur (indien bekend);
-  naam, adres, vestigingsplaats Acceptgiroverspreider en het IBAN van de Rekening (uitsluitend aangebracht 

door een Drukkerij of Servicebureau);
- het betalingskenmerk (indien vermeld in de leesstrook).
b) Strook:
- bedrag (indien bekend);
-  naam, adres, vestigingsplaats Acceptgiroverspreider en het IBAN van de Rekening (uitsluitend aangebracht door 

een Drukkerij of Servicebureau);
- het betalingskenmerk (indien vermeld in Leesstrook).
c) Leesstrook: uitsluitend door een Servicebureau of anders Drukkerij laten aanbrengen in OCR-B schrift,inclusief de 
veldscheidingstekens:
- de formuliercode;
- het IBAN van de Rekening;
- bedrag (indien bekend);
- IBAN van de rekening van de Debiteur (indien bekend);
- het betalingskenmerk (optioneel).

6.2  Als Overeenkomst Type C is gesloten, geldt het volgende. 
De Acceptgiroverspreider zal, met inachtneming van het bepaalde in de Voorschriften, uitsluitend de volgende 
informatie (laten) invullen op de voorzijde van het Acceptgiroformulier:

a) Body:
- bedrag (indien bekend);
- naam, adres en woon-/vestigingsplaats Debiteur;
- IBAN van de rekening van de Debiteur (indien bekend);
- naam, adres, vestigingsplaats Acceptgiroverspreider en Rekening;
- het betalingskenmerk (indien vermeld in de leesstrook).
b) Strook:
- bedrag (indien bekend);
- naam, adres, vestigingsplaats Acceptgiroverspreider en Rekening;
- het betalingskenmerk (indien vermeld in de leesstrook).
c) Leesstrook: opnemen in OCR-B schrift inclusief veldscheidingstekens:
- de formuliercode;
- IBAN van de Rekening;
- bedrag (indien bekend);
- IBAN van de rekening van de Debiteur (indien bekend);
- het betalingskenmerk (optioneel).

6.3  Als de Acceptgiroverspreider een Acceptgiroformulier invult voor een eerste of éénmalige betaling zal de 
Acceptgiroverspreider het IBAN van de rekening van de Debiteur niet vermelden op het Acceptgiroformulier. 
Bij volgende betalingen zal de Acceptgiroverspreider zo mogelijk het IBAN van de rekening van de Debiteur op het 
Acceptgiroformulier vermelden. Maar ook dan mag de Debiteur zelf bepalen ten laste van welke rekening hij de 
Acceptgiro-opdracht wil laten uitvoeren.

6.4  De Acceptgiroverspreider zal iedere vervanging of wijziging van de apparatuur en programmatuur die bij het 
invullen van Acceptgiroformulieren wordt gebruikt, melden aan een door de Bank aangewezen en door Currence 
goedgekeurd testinstituut. Het testinstituut kan dan een testproductie verlangen en zal dan vervolgens beslissen of 
de vervangende of gewijzigde apparatuur of programmatuur in het vervolg mag worden gebruikt bij het invullen 
van de Acceptgiroformulieren.

7. Mededelingen op Acceptgiroformulier
De Acceptgiroverspreider mag, met inachtneming van het bepaalde in de Voorschriften, uitsluitend aan de betaling 
gerelateerde mededelingen aan de Debiteur (laten) invullen op het daarvoor in de Voorschriften aangewezen deel van 
het Acceptgiroformulier.
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8. Uitbesteding invulling Acceptgiroformulier
De Acceptgiroverspreider mag de in artikel 6 beschreven invulhandelingen waartoe de Acceptgiroverspreider op grond 
van de Overeenkomst zelf bevoegd is, voor eigen rekening en risico uitbesteden aan een Drukkerij of een Servicebureau.
De Acceptgiroverspreider zorgt er voor en staat er jegens de Bank voor in, dat de door de Acceptgiroverspreider 
ingeschakelde Drukkerij of het Servicebureau, de in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en in de 
Voorschriften opgenomen verplichtingen van de Acceptgiroverspreider naleeft.

9. Bevoegdheid invulling Acceptgiroformulier
Als in artikel 6 ten aanzien van bepaalde invulhandelingen is bepaald dat die door een Servicebureau of Drukkerij 
moeten worden verricht, is de Acceptgiroverspreider niet bevoegd die invulhandelingen zelf te verrichten.

10. Combinatieformulier: Acceptgiroformulier met notadeel
De Acceptgiroverspreider mag in plaats van een standaard Acceptgiroformulier, ook een Acceptgiroformulier met een 
daaraan gehecht notadeel gebruiken. De artikelen in deze Algemene Voorwaarden en de Voorschriften die betrekking 
hebben op Acceptgiroformulieren zijn van Overeenkomstige toepassing op Acceptgiroformulieren met notadeel.

11. Voorschriften
11.1  Op het gebruik van Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders zijn Voorschriften van toepassing. De 

Voorschriften zijn opgenomen op de site of worden op andere wijze door de Bank aan de Acceptgiroverspreider 
bekend gemaakt of ter beschikking gesteld. De Acceptgiroverspreider moet de Voorschriften naleven.  
Het is de Acceptgiroverspreider niet toegestaan van Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders gebruik 
te maken als de Voorschriften niet worden nageleefd.

11.2  De Bank mag de Voorschriften wijzigen en zal de Acceptgiroverspreider informeren over zulke wijzigingen, dan 
wel de Acceptgiroverspreider via de site in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 

12. Site
De Acceptgiroverspreider zal regelmatig, maar ten minste éénmaal per 14 dagen, op de site controleren of er 
nieuwe informatie over Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders, daaronder mede begrepen informatie over 
voorgenomen wijzigingen in de kenmerken (artikel 3), benodigde goederen en diensten (artikel 17.1), Voorschriften 
(artikel 11) en vergoedingen (artikel 18) ter beschikking is gesteld. 

13. Communicatie
13.1  De Bank informeert de Acceptgiroverspreider over de adres- en contactgegevens die de Acceptgiroverspreider 

moet gebruiken voor mededelingen aan de Bank in verband met de Overeenkomst.  
De Acceptgiroverspreider moet zich daarbij aan de Voorschriften houden. 
De Bank mag de door de Acceptgiroverspreider te gebruiken adres- en contactgegevens wijzigen en zal de 
Acceptgiroverspreider informeren over zulke wijzigingen, dan wel de Acceptgiroverspreider via de site in de 
gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

13.2  De adres- en contactgegevens van de Acceptgiroverspreider die de Bank kan gebruiken voor mededelingen aan 
de Acceptgiroverspreider in het kader van de Overeenkomst, zijn beschreven in de Overeenkomst. 
De Acceptgiroverspreider mag deze gegevens wijzigen en zal de Bank daarover tijdig vóór de ingangsdatum 
van een wijziging informeren met inachtneming van de Voorschriften. De Acceptgiroverspreider zorgt er 
voor dat de Bank met gebruikmaking van de in de Overeenkomst opgenomen dan wel gewijzigde adres- en 
contactgegevens op adequate wijze snel mededelingen aan de Acceptgiroverspreider kan doen. 

14. Onderscheidingsmiddelen en intellectuele eigendomsrechten Bank
14.1  Op de Onderscheidingsmiddelen rusten intellectuele eigendomsrechten (daaronder mede begrepen merkrechten 

en auteursrechten) van Currence.
 De Acceptgiroverspreider mag de Onderscheidingsmiddelen niet gebruiken, tenzij dat is toegestaan op grond
van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de Voorschriften of de Bank de Acceptgiroverspreider
daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 De Acceptgiroverspreider mag het beeldmerk Acceptgiro met inachtneming van het bepaalde in de Voorschriften
opnemen in zijn communicatie-uitingen over Acceptgiro.

14.2  Op de (merk)namen en het beeldmerken/logo’s van de Bank, en op de voor uitvoering van de Overeenkomst 
door de Bank gebruikte en/of aan de Acceptgiroverspreider ter beschikking gestelde technieken, documentatie 
en methoden, rusten intellectuele eigendomsrechten (daaronder mede begrepen merkrechten, auteursrechten 
en octrooirechten) van de Bank en/of haar leveranciers.
De Acceptgiroverspreider mag de (merk)namen en het beeldmerken/logo’s van de Bank en met de voor
uitvoering van de Overeenkomst door de Bank gebruikte en/of aan de Acceptgiroverspreider ter beschikking
gestelde technieken, documentatie en methoden niet gebruiken, tenzij dat is toegestaan op grond van de
Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de Voorschriften of de Bank de Acceptgiroverspreider daarvoor
schriftelijke toestemming heeft verleend.
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14.3  Na beëindiging van de Overeenkomst moet de Acceptgiroverspreider het gebruik van de Onderscheidingsmiddelen 
en de werken waarop intellectuele eigendomsrechten van de Bank rusten, onmiddellijk stopzetten.

15. Gegevens Debiteuren
De Acceptgiroverspreider verbindt zich door ondertekening van de Overeenkomst tegenover de Bank en de Bank 
bedingt bij wijze van derdenbeding ten behoeve van iedere Debiteur, dat de Acceptgiroverspreider de door hem in 
het kader van een Acceptgiro-opdracht ontvangen gegevens over de Debiteur uitsluitend zal gebruiken voor zijn eigen 
administratieve afhandeling van de Acceptgiro-opdracht en met inachtneming van de wettelijke verplichtingen terzake 
de bescherming van persoonsgegevens.

16. Onderzoek
Als er naar de mening van de Bank redelijke gronden zijn te twijfelen aan de correcte nakoming door de 
Acceptgiroverspreider of door hem ingeschakelde derden van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, 
de daarin van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden of de Voorschriften, mag de Bank de administratie 
en (computer)systemen van de Acceptgiroverspreider door een onafhankelijke partij laten onderzoeken. De 
Acceptgiroverspreider zal deze partij alle medewerking verlenen bij de uitvoering van het onderzoek. De kosten van het 
onderzoek komen voor rekening van de Bank, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de Acceptgiroverspreider of een door 
hem ingeschakelde derde tekort is geschoten in de nakoming van voornoemde verplichtingen. In dat laatste geval is de 
Acceptgiroverspreider gehouden de redelijke kosten van het onderzoek aan de Bank te vergoeden.

17. Benodigde goederen en diensten
17.1  De Acceptgiroverspreider zorgt voor eigen rekening en risico voor de ongestoorde beschikbaarheid, adequate 

beveiliging en het naar behoren functioneren van de voor Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders 
benodigde goederen en (telecommunicatie)diensten, zoals beschreven op de site. De Bank mag de specificaties 
van de benodigde goederen en/of (telecommunicatie)diensten wijzigen, en zal de Acceptgiroverspreider van 
zulke wijzigingen op de hoogte stellen, dan wel de Acceptgiroverspreider via de site in de gelegenheid stellen 
daarvan kennis te nemen.

17.2  De Acceptgiroverspreider zal het computersysteem dat hij inzet voor Acceptgiro voor Rabobank 
acceptgiroverspreiders voor eigen rekening en risico, en met inachtneming van de Voorschriften 
van Bank, geschikt maken en houden voor Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders.  

18. Vergoedingen en betaling
18.1  De door de Acceptgiroverspreider in verband met Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders aan de Bank 

verschuldigde vergoedingen zijn vermeld in de Overeenkomst.
18.2  De Bank is bevoegd de (hoogte van de) vergoedingen, de berekenings- en afrekenperiode en de berekenings- 

en afrekenmethode daarvan te wijzigen, en nieuwe vergoedingen in rekening te brengen. De Bank zal de 
Acceptgiroverspreider ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum van wijzigingen van vergoedingen, de 
berekenings- en afrekenperiode of de berekenings- dan wel afrekenmethode, of het in rekening brengen 
van nieuwe vergoedingen daarvan op de hoogte stellen, danwel de Acceptgiroverspreider via de site in de 
gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

19. Relaties met derden
19.1  De Bank is geen partij bij afspraken tussen de Acceptgiroverspreider en een Debiteur. 

De Bank is jegens de Acceptgiroverspreider niet aansprakelijk voor (rechts)handelingen 
van een Debiteur, of tekortkoming in de nakoming van verbintenissen van een Debiteur. 
De Acceptgiroverspreider vrijwaart de Bank voor alle vorderingen van een Debiteur die verband houden met 
tussen de Acceptgiroverspreider en een Debiteur gemaakte afspraken en/of het gebruik van de Acceptgiro voor 
Rabobank acceptgiroverspreiders, en vergoedt de Bank de schade die de Bank zal lijden als gevolg van zulke 
vorderingen.

19.2  De Bank is voor eigen rekening en risico bevoegd gebruik te maken van diensten van derden bij de uitvoering 
van de Overeenkomst. De Bank zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

19.3  De Acceptgiroverspreider mag met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene 
Voorwaarden (daaronder artikel 6) en de Voorschriften voor eigen rekening en risico derden inschakelen bij de 
uitvoering van de Overeenkomst. De Acceptgiroverspreider zorgt ervoor dat de door hem ingeschakelde derden 
volledig op de hoogte zijn van, en gebonden zijn aan, de verplichtingen die voor de Acceptgiroverspreider uit de 
Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Voorschriften voortvloeien. De Acceptgiroverspreider zorgt 
ervoor dat deze door hem ingeschakelde derden zulke verplichtingen correct nakomen, en zal op eerste verzoek 
van de Bank de nakoming van die verplichtingen in rechte afdwingen.
De Acceptgiroverspreider moet zich er van bewust zijn dat de inschakeling van derden risico’s met zichmeebrengt.
De Acceptgiroverspreider zal bij de keuze en inschakeling van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen.
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20. Overeenkomst met rechtspersoon of meerdere Acceptgiroverspreiders
Is de Acceptgiroverspreider 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 
Overeenkomst aangegaan door meer Acceptgiroverspreiders, dan wordt iedere bestuurder, (beherend of besturend) 
vennoot, maat of Acceptgiroverspreider geacht volmacht met het recht van substitutie te hebben om alle (rechts)
handelingen te verrichten ter uitvoering van of in verband met de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden.
Aan de Bank kan het einde van een volmacht uitsluitend worden tegengeworpen nadat zij daarvan een schriftelijke 
mededeling heeft ontvangen.

21. Aansprakelijkheid
21.1  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 Acceptgiroverspreider van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene 
Voorwaarden of de 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 Overeenkomst.

21.2  In geen geval is de Bank aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, schade 
als gevolg van bedrijfsstagnatie en gevolgschade.

21.3  De aansprakelijkheid van de Bank is ook beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de op grond van de 
Overeenkomst 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 Acceptgiroverspreider verschuldigde schadevergoedingen in verband met de Overeenkomst.

22. Bewijs
De door de Bank of door haar ingeschakelde derden bewaarde gegevens met betrekking tot de uitvoering van de 
Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Voorschriften, strekken tegenover de Acceptgiroverspreider tot 
volledig bewijs, behoudens door de Acceptgiroverspreider geleverd tegenbewijs. 

23. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen partijen die verband houden met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Voorschriften, 
kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd. 

24. Wijziging
De Bank is bevoegd deze Algemene Voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. De Bank zal de 
Acceptgiroverspreider ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum van een aanvulling, wijziging of vervanging daarvan 
op de hoogte stellen, dan wel de Acceptgiroverspreider via de site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

25. Belastingen
Alle belastingen, die ter zake van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de Voorschriften verschuldigd zijn 
of in de toekomst nog geheven mochten worden, komen voor rekening van de Acceptgiroverspreider.

26. Kosten
Alle kosten waartoe de Overeenkomst aanleiding geeft – daaronder begrepen de kosten van de Bank van de gerechtelijke 
en buitengerechtelijke invordering – zijn voor rekening van de Acceptgiroverspreider. 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 
Acceptgiroverspreider.

27. Onregelmatigheden
Indien zich ten aanzien van de (uitvoering van de) Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de Voorschriften een 
onregelmatigheid voordoet, dreigt voor te doen of heeft voorgedaan, is de Acceptgiroverspreider verplicht op verzoek 
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van de Bank alles te doen of na te laten wat de Bank redelijkerwijs noodzakelijk acht in verband met die (dreigende) 
onregelmatigheid.

28. Fusie/overdracht/splitsing
28.1  Bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de Bank kunnen na juridische fusie of na juridische splitsing van 

Bank (ook) zelfstandig - en hoofdelijk - worden uitgeoefend respectievelijk nagekomen door de rechtsopvolger(s) 
van de Bank. 

28.2  De Bank is bevoegd de rechtsverhouding(en), waarin de Bank tot de Debiteur staat met de daaraan verbonden 
nevenrechten, (partieel) over te dragen aan een derde. Door ondertekening van de Overeenkomst verleent de 
Acceptgiroverspreider bij voorbaat toestemming hiervoor.

28.3  Overal waar in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst het woord “Bank” is vermeld moet na fusie 
of splitsing of overdracht (ook) begrepen worden de rechtsopvolger(s) van de Bank.

29. Partiële nietigheid en vernietigbaarheid
Een nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst leidt 
niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, noch van enige andere 
bepaling daarvan.

30. Woonplaats
De Acceptgiroverspreider, die niet zijn feitelijke woon- en/of vestigingsplaats heeft in een gemeente in Nederland of die 
geen voor de Bank bekend adres in Nederland heeft, wordt geacht woon- en/of vestigingsplaats te hebben gekozen 
op het hoofdkantoor van de Bank. Op die plaats kunnen alle voor de Acceptgiroverspreider bestemde mededelingen 
worden gedaan en voor de Acceptgiroverspreider bestemde bescheiden worden bezorgd en/of betekend.

31. Citeertitel
Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor Rabobank 
acceptgiroverspreiders 2018.

De tekst van deze Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor Rabobank acceptgiroverspreiders 2018 (IBAN acceptgiro) is 
op 6 oktober 2017 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, onder nummer 295/2017.


