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Rabobank Euro-incasso

Overeenkomst

Incassant

Statutaire naam Stichting Vrienden van Turiani

Statutaire vestigingsplaats Gemeente Groningen

Handelsregisternummer 01133138

Incassant-ID NL30ZZZ011331380000

hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk) te noemen: Incassant

Bank

Statutaire naam en

vestigingsplaats

Coöperatieve Rabobank U.A. gevestigd te Amsterdam

hierna te noemen: Rabobank

In overweging nemende:

- dat de Incassant met de betaaldienst ‘Rabobank Euro-incasso’ via zogenaamde

Euro-incasso opdrachten bedragen in Euro wil incasseren bij debiteuren op basis van

door die debiteuren aan Incassant verstrekte machtigingen voor

‘Rabobank Euro-incasso’;

- dat de Rabobank de Incassant die betaaldienst wil verlenen onder de volgende

voorwaarden;

Komen als volgt overeen:

1. Rabobank Euro-incasso De Rabobank verleent op grond van deze Rabobank Euro-incasso overeenkomst de

betaaldienst ‘Rabobank Euro-incasso’ aan de Incassant.

De Incassant mag de betaaldienst ‘Rabobank Euro-incasso’ uitsluitend gebruiken voor

het incasseren van door Debiteuren aan Incassant verschuldigde bedragen op basis van

machtigingen die voldoen aan de daaraan door Rabobank te stellen eisen.

2. Credit rekening(en) voor

Rabobank Euro-incasso

De Rabobank zal de bedragen die op grond van Euro-incasso opdrachten ten behoeve

van de Incassant zijn geïncasseerd met ‘Rabobank Euro-incasso’, bijschrijven op een

van de volgende rekeningen van de Incassant:

Rekeningnummer Tenaamstelling

NL60 RABO 0122 2642 74 Stichting Vrienden van Turiani

3. Beroeps- of

bedrijfsactiviteiten

De Incassant zal ‘Rabobank Euro-incasso’ uitsluitend gebruiken voor het verstrekken

van Euro-incasso opdrachten ten behoeve van de volgende beroeps- of

bedrijfsactiviteiten:

Donaties
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4. Incasso limieten De Incassant mag de volgende incassolimieten niet overschrijden bij het gebruik van

‘Rabobank Euro-incasso’:

4.1 het maximum bedrag dat de Incassant per Euro-incasso opdracht mag incasseren

is EUR 2.000,00 gewijzigd

4.2 het maximum bedrag dat de Incassant per willekeurige periode van 45

aaneengesloten weken mag incasseren is: EUR 10.000,00

5. Tarieven 5.1 De Incassant is de Rabobank voor ‘Rabobank Euro-incasso’ de in de meest recente

brochure “Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer”, die van kracht is in het

kalenderjaar waarin deze overeenkomst wordt ondertekend, beschreven tarieven

verschuldigd. De Incassant verklaart deze brochure te hebben ontvangen en

daarvan kennis te hebben genomen.

5.2 De Rabobank mag de (hoogte van de) tarieven, de berekenings- en afrekenperiode en

de berekenings- en afrekenmethode daarvan wijzigen, en nieuwe tarieven in

rekening brengen. De Rabobank zal de Incassant tenminste 30 dagen voor de

ingangsdatum van wijziging van tarieven, de berekenings- en afrekenperiode of

de berekenings- dan wel afrekenmethode, of het in rekening brengen van nieuwe

tarieven daarvan op de hoogte stellen, dan wel de Incassant via de Site of op

andere wijze in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

5.3 De door de Incassant aan Rabobank verschuldigde bedragen uit hoofde van deze

overeenkomst, kunnen op verschillende manieren (telkens) betaald worden aan

Rabobank. Rabobank bepaalt hoe en mag dit ook altijd tussentijds wijzigen. Dit kan

bijvoorbeeld door:

- Boeken op een rekening (mede) van de Incassant bij Rabobank

- Beschikking door Rabobank ten laste van een rekening en een eventueel krediet

(mede) van de Incassant. Hiervoor geeft de Incassant bij deze aan Rabobank- voor

zover nodig- onherroepelijk volmacht met het recht van substitutie om te

beschikken over elke rekening en een eventueel krediet (mede) van de Incassant

bij Rabobank.

5.4 De Incassant geeft de Rabobank hierbij onherroepelijk volmacht, met het recht van

substitutie, om de verschuldigde tarieven als bedoeld in artikel 5.1 van één of

meer (mede) op naam van de Incassant gestelde rekeningen af te schrijven. De

Incassant moet zorgen voor voldoende saldo of kredietruimte op deze

rekening(en) om deze afschrijvingen mogelijk te maken.

6. Voorwaarden 6.1 Op deze overeenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- Voorwaarden Rabobank (Bedrijven) Euro-incasso 2019;

- de Algemene Bankvoorwaarden, die gelden tussen de Rabobank en haar klanten.

De Incassant verklaart deze voorwaarden te hebben ontvangen en daarvan

kennis te hebben genomen en de rechten en verplichtingen die daaruit

voortvloeien te aanvaarden.

6.2 Op deze overeenkomst is ook de handleiding “(Bedrijven) Euro-incasso” van

Rabobank van toepassing. Deze is gepubliceerd op de Site. De Incassant verklaart

een (schriftelijke) versie van deze handleiding te hebben ontvangen en daarvan

kennis te hebben genomen.

6.3 Rabobank is altijd bevoegd de in artikel 6.1 beschreven voorwaarden en artikel 6. 2

beschreven Handleiding aan te vullen, te wijzigen en/ of te vervangen met

inachtneming van het bepaalde in de Voorwaarden Rabobank (Bedrijven)

Euro-incasso 2019 of door Rabobank aangewezen opvolgers van die voorwaarden.

6.4 De (algemene) voorwaarden van de Incassant zijn niet van toepassing op deze

Rabobank Euro-incasso overeenkomst.
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7. Overige bepalingen 7.1 De Incassant gaat ermee akkoord dat Rabobank hem ook (uitsluitend) langs

elektronische weg mededelingen kan doen, informatie kan geven en (wijzigingen

van) de Algemene voorwaarden, Handleiding(en)/ Voorschriften en bijlagen ter

beschikking kan stellen.

7.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen

tussen partijen welke verband houden met deze overeenkomst kunnen uitsluitend aan

de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud,

Ondertekening

De rekeninghouder verklaart de bij deze overeenkomst behorende voorwaarden te

hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen.

Naam contractant Stichting Vrienden van Turiani

Plaats

Datum

(Wettelijk)

vertegenwoordiger

H. Klomp Handtekening 000
1222

Namens de bank

Plaats

Datum

Naam medewerker bank

Functie medewerker bank

Groningen

11 juni 2020

Peter Scheij

Directeur Bedrijven

Handtekening


		2020-06-11T08:00:21+0000
	Cooperatieve Rabobank U.A.
	Signed




