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Rekeninghouder(s)
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Hierna (zowel samen als afzonderlijk) te noemen: rekeninghouder
Bank
statutairenaom Coöperatieve Rabobank
Vestigingsptoats

U.A. gevestigd te Amsterdam

Dordrecht
Hierna te noemen: bank.
De rekeninghouder en bank komen hierbij het volgende overeen:
Betalen
Ten behoeve van de rekeninghouder houdt de bank de volgende rekening(en) aan onder
de volgende voorwaarden:

Nummeren noamrekenins

(Administratieve)

NL16 RABO 0991 4895 35 EUR G-Rekening
Hak Kraanverhuur en Grondverzet B.V

tenaamstelling

correspondentieodres

VAN HENNAERTWEG 19, 2952 CA ALBLASSERDAM
Creditrente

Rente

Re

nt eb e re k e n i n g s m eth o d e

Slotopmerking

Wij kunnen over (een deel van) het tegoed rente vergoeden er/of in rekening brengen.
De rente kan ook nul zijn. De rente is variabel. Dat betekent dat wij de rente altijd
mogen wijzigen.
Wij mogen bij de berekening van de rente het tegoed op andere rekeningen van u bij ons
bij elkaar optellen.
Meer over de rente en de berekening van de rente leest u in de voorwaarden.
De rente bedraagt thans 0,000o/o per jaar.
De rente wordt berekend met inachtneming van een door de bank te bepalen
valuteringsregeling. De rente wordt over een afrekenperiode van een kalendermaand
achterafberekend en na de betreffende afrekenperiode op de rekening bij- of
afgeschreven op een door de bank te bepalen wijze.
Als daartoe naar het oordeel van de bank aanleiding bestaat, kan de bank altijd de
hiervoor vermelde berekeningsmethode, berekeningsperiode, afrekenperiode,
valuteringsregeling enlof rentetarief wijzigen.
Bijzondere afspraken

Derdengelden

G-Rekeni

n

g

De rekeninghouder mag de rekening niet gebruiken voor het aanhouden van
derdengelden.
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Kosten

De bank kan voor de G-Rekening en/of één ofmeer van de door de bank verleende
(elektronische) bankdiensten enlof producten enlof functionaliteiten kosten, tarieven of
provisies in rekening brengen op door de bank te bepalen tijdstippen. In het bijgaande
Tarievenoverzicht treft u hiervan een overzicht aan. De bank is altijd bevoegd de kosten,
tarieven, provisies, berekeningsperiode, berekeningsmethode en/ofafrekenperiode te

Wijzigingen

De bank is altijd bevoegd producten en/of(bank)diensten enlofde daarvoor
verschuldigde vergoeding(en) in te trekken, te beëindigen, te vervangen en/ofte
wijzigen en de tijdstippen van betaling, de berekeningsmethode en - periode van de
vergoedingen te wijzigen. De bank stelt de rekeninghouder - zo mogelijk tevoren - in
kennis van een dergelijke intrekking, beëindiging, vervanging of wijziging.
De rekeninghouder geeft de bank hierbij onherroepelijk volmacht - met het recht van
substitutie - om de bedragen die de bank uit hoofde van de overeenkomst en/ofde van
toepassing verklaarde voorwaarden er/ofde bijlagen enlofdoor de bank verleende
(elektronische) bankdiensten en/of producten en/of functionaliteiten van hem te
vorderen heeft ofmocht hebben van één ofmeer (mede) op naam van de rekeninghouder
gestelde rekeningen bij de bank automatisch af te (doen) schrijven. De rekeninghouder
dient er voor te zorgen dat het saldo of de kredietruimte op deze rekening(en) toereikend
is om deze afschrijvingen mogelijk te maken.
De rekeninghouder verleent hierbij (voor zover nodig) aan de bank onherroepelijk
volmacht - met het recht van substitutie - tot de uitoefening door de bank van alle aan
haar in deze akte en de in deze akte van toepassing verklaarde algemene voorwaarden
toegekende bevoegdheden, rechten en volmachten.
Voor zover met betrekking tot de in deze overeenkomst vermelde (aanvragen (tot
wijziging) van) producten enlof (bank)diensten en/of functionaliteiten (met betrekking
tot de specifiek vermelde rekeninghouder enlofkaarthouder) - en voor zover het product
een rekening betreft met betrekking tot dat specifiek vermelde rekeningnummer - reeds
eerder met dezelfde rekeninghouder en/of gevolmachtigde en/of (weder)partij(en) één of
meer overeenkomst(en) (G-Rekening) islzljn aangegaan, vervangt het bepaalde daarover
in deze overeenkomst het bepaalde daarover in eerdere overeenkomsten.

wljzigen.

Volmocht tot afschrijving

Volmacht

Eerd er e ov ereen kom sten

Voorwaarden
Op deze overeenkoms t zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- Algemene Bankvoorwaarden
- Algemene voorwaarden voor de rekening-courant van de Rabobank 2020
- Informatieblad depositogarantiestelsel (DGS).
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Ondertekening
ondertekening

De rekeninghouder verklaart daf hij de op deze overeenkomst toepasselijk verklaarde
voorwaarden, bijlagen en het 'Informatieblad depositogarantiestelsel' heeft ontvangen
en heeft kunnen lezen.
De rekeninghouder gaat ermee akkoord dat de bank hem ook langs elektronische weg
mededelingen kan doen, informatie kan geven en (wijzigingen erlof aanvullingen van)
de (algemene) voorwaarden en bijlagen ter beschikking kan stellen.

Reken i nghouder

Hak Kraanverhuur en Grondverzet

B.V.
PIaats

Datum

(wenetük) P.

Hak

Handtekening

vertegenwoordiger

Namens de bank
Plaats

Datum 13 juli 2020, I l:08
bank P aul Mallee
medewerker bank directeur Particulieren

Noam medewerker
Functie
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