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Artikel 1 Definities
De termen die in deze Algemene Voorwaarden ABN AMRO 
Betaalalerts met een hoofdletter worden geschreven, hebben 
dezelfde betekenis als die aan hen in de Algemene Voorwaar-
den Toegang ABN AMRO is toegekend.
In deze Algemene Voorwaarden ABN AMRO Betaalalerts
wordt verstaan onder:

Dienst: de dienst van de Bank die eruit bestaat dat de Bank 
Cliënt de mogelijkheid geeft om Betaalalerts te ontvangen via 
het kanaal sms en/of e-mail;

Bestemming: het door of namens Cliënt ingevoerde en
vastgelegde e-mail adres en/of mobiel telefoonnummer;

Betaalalert: een bericht ter uitvoering van de Dienst, verstuurd 
door de Bank naar een Bestemming;

Site: de internetsite van de Bank, waarop de ABN AMRO
Betaalalerts worden aangeboden.

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden
Op de relatie tussen de Bank en Cliënt zijn de Algemene
Voorwaarden ABN AMRO Betaalalerts, de Algemene Voor-
waarden Toegang ABN AMRO en de Algemene Voorwaarden 
ABN AMRO Bank N.V van toepassing.

Artikel 3 Vergoeding
1.   De Bank brengt voor de Dienst een vergoeding, zoals    

aangegeven op de Site, in rekening bij Cliënt.
2.   De Bank is gerechtigd de door Cliënt ingevolge dit artikel 

verschuldigde vergoedingen achteraf elk kwartaal te 
incasseren van een door Cliënt bij de Bank aangehouden 
rekening.

Artikel 4 Instelling, wijziging en beëindiging Betaalalerts
1.   Cliënt kan de Bank - middels de op de Site aangegeven 

procedures – verzoeken hem/haar middels Betaalalerts te 
informeren over bepaalde financiële gebeurtenissen op of 
met betrekking tot (een) door Cliënt bij de Bank aangehou-
den rekening(en).

2.   Door Cliënt opgegeven instellingen met betrekking tot 
Betaalalerts kunnen te allen tijde door Cliënt worden 
gewijzigd.

3.   Cliënt kan de Dienst beëindigen op de door de Bank op de 
Site aangegeven wijze.

4.   De Bank is te allen tijde gerechtigd (één of meer) (door de 
Bank onderscheiden vormen van) Betaalalerts te wijzigen, 
geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te beëindigen, 
alsmede de toepasselijke voorwaarden en tarieven te 
wijzigen of aan te vullen. De Bank zal Cliënt voor zover 
mogelijk van een wijziging, aanvulling, opschorting of 
beëindiging van de Dienst in kennis stellen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1.   Cliënt is er mee bekend dat Betaalalerts slechts worden 

verstuurd naar een Bestemming. Cliënt zal wijzigingen in 
een opgegeven Bestemming tijdig doorgeven aan de Bank.

2.   Cliënt is ermee bekend dat er sprake is van enig tijdsver-
loop tussen het plaatsvinden van (een) door of namens de 
Cliënt op de Site aangegeven (financiële) gebeurtenis(sen) 
met betrekking waartoe hij een Betaalalert wenst te 
ontvangen, het versturen van het Betaalalert aan en het 
ontvangen van een Bericht door Cliënt.

3.   De Bank is niet aansprakelijk voor schade die direct of 
indirect voortvloeit uit het niet of niet tijdig, het onjuist 
dan wel niet volledig uitvoeren van (een gedeelte van) de 
Dienst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

4.   Cliënt is ermee bekend dat de in een Betaalalert vermelde 
informatie niet bedoeld is als een vervanging van deskundig 
advies. Wanneer Cliënt zonder verificatie of nader advies 
van de vermelde informatie gebruik maakt, handelt Cliënt 
voor eigen rekening en risico.

Artikel 6 Gebruik van de Dienst
Cliënt is bekend met de uitleg over het gebruik van de Dienst 
als vermeld op de Site.

Artikel 7 Geschillenregeling
1.   Op de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Betaalalerts is 

Nederlands recht van toepassing.
2.   Geschillen tussen Cliënt en de Bank worden aanhangig 

gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter tenzij op de 
Bank toepasselijke regelgeving dwingend anders voorschrijft.

3.   Cliënt is in afwijking van het voorgaande bevoegd geschillen 
aanhangig te maken bij geschillen- en klachteninstanties 
aan wier bevoegdheid de Bank zich heeft onderworpen, 
dit met inachtneming van de reglementen van dergelijke 
instanties.
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