
November 2014

Voorwaarden Cash2Account



Inhoudsopgave bij de 
Voorwaarden Cash2Account

Begrippenlijst

1.   Achtergrond

2.   Proces

3.   Limiet en vergoeding
3.1.    Limiet
3.2. Vergoeding

4.   Doel

5.   Gebruik en overmacht

6.    Terbeschikkingstelling van een Voorgecrediteerd 
Bedrag

7.   Looptijd en opzegbaarheid

8.   Verpanding vorderingen en chartaal geld

9.   Verzekering

10.   Overige Bepalingen
10.1. Verrekening
10.2. Contractsoverneming
10.3. Kosten uitvoering Documentatie
10.4. Overige informatie

11.   Zelfstandige verplichtingen Waardetransporteur

12.    Algemene Voorwaarden ABN AMRO 

13.    Toepasselijk recht; bevoegde rechter 

Annex 1 Pandakte

Blad 1 van 6   Voorwaarden Cash2Account November 2014



Begrip Betekenis

ABN AMRO ABN AMRO Bank N.V. 

Algemene 
Bankvoorwaarden

de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V., november 2009.

Bankrekening Klant gedefinieerd in de Overeenkomst Cash2Account. 

Documentatie de Overeenkomst Cash2Account, deze Voorwaarden Cash2Account en alle daarmee samenhangende 
overeenkomsten tussen de Partijen, voor zover deze betrekking hebben op de Kluis of Voorcreditering. 

EURIBOR de 12-maands Euro Interbank Offered Rate zoals gepubliceerd op 1 januari van het lopende kalenderjaar. 
Als dit tarief lager is dan nul dan wordt het geacht nul te zijn. 

Klant zoals gedefinieerd in de Overeenkomst Cash2Account.

Kluis zoals gedefinieerd in de Overeenkomst Cash2Account.

Locatie zoals gedefinieerd in de Overeenkomst Cash2Account.

Looptijd de periode van de datum van de Overeenkomst Cash2Account tot opzegging of beëindiging van de Overeenkomst 
Cash2Account in overeenstemming met de voorwaarden daarvan.

Maandelijkse 
Vergoeding

het toepasselijke Cash2Account abonnementstarief zoals gepubliceerd door ABN AMRO op 
abnamro.nl/tarievenbetalingsverkeer of een vervangende website van ABN AMRO.

Overeenkomst 
Cash2Account

de overeenkomst Cash2Account met betrekking tot de Kluis zoals overeengekomen tussen de Partijen, waar deze 
Voorwaarden Cash2Account integraal onderdeel van zijn.

Pandrecht ieder pandrecht dat de Klant aan ABN AMRO verstrekt, of moet verstrekken, op grond van artikel 9 (Verpanding 
vorderingen en chartaal geld) en Annex 1 (Pandakte) van deze Voorwaarden Cash2Account. 

Partijen de Klant en ABN AMRO. 

Proces het in artikel 3 (Proces) van deze Voorwaarden Cash2Account omschreven proces.

Servicemoment het moment van storting van contante waarden op de rekening van ABN AMRO na het leeghalen van de Kluis 
door de Waardetransporteur.

Tarief het rentepercentage wat de som is van (i) de Cash2Account basisrente en (ii) de Cash2Account opslag, zoals 
gepubliceerd door ABN AMRO op abnamro.nl/tarievenbetalingsverkeer of een vervangende website van ABN AMRO.

Verzekerd Bedrag zoals gedefinieerd in de Overeenkomst Cash2Account. 

Voorcreditering het door ABN AMRO ter beschikking stellen van een Voorgecrediteerd Bedrag in overeenstemming met het Proces.

Voorgecrediteerd 
Bedrag

een door ABN AMRO op de Bankrekening Klant geboekt bedrag ter hoogte van het door de Klant in de Kluis afgestorte  
bedrag aan chartaal geld zoals dat blijkt uit het rapport van afgestorte waarden dat de Waardetransporteur naar 
ABN AMRO stuurt in overeenstemming met het Proces.

Voorwaarden 
Cash2Account

deze voorwaarden Cash2Account ABN AMRO N.V. (november 2014) inclusief de annexen. 

Waardetransport 
Overeenkomst

de overeenkomst tussen de Waardetransporteur en de Klant waarbij de Waardetransporteur servicing, transport en 
verwerking van chartaal geld levert met betrekking tot de Kluis.

Waardetransporteur zoals gedefinieerd in de Overeenkomst Cash2Account.

Werkdag een dag waarop banken in het algemeen open zijn voor zaken in Nederland.

Begrippenlijst bij de 
Voorwaarden Cash2Account
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1.   Achtergrond

a.  De Klant levert diensten en producten aan klanten 
waarbij deze klanten zowel giraal als met chartaal geld 
betalen. 

b.  De Klant en de Waardetransporteur zijn de Waarde-
transport Overeenkomst overeengekomen waarbij de 
Waardetransporteur diensten levert aan de Klant, 
waaronder het ophalen van chartaal geld uit de Kluis. 

c.  De Klant wenst Voorcreditering van het in de Kluis 
afgestort chartaal geld en ABN AMRO is op basis van 
de aan haar verstrekte informatie bereid om daarin te 
voorzien tot wederopzegging. 

d.  De Voorcreditering is een vorm van kredietverlening 
door ABN AMRO aan de Klant. 

e.  Partijen willen de voorwaarden waaronder ABN AMRO 
de Voorcreditering aan de Klant ter beschikking stelt 
in de Overeenkomst Cash2Account vastleggen. 

2.   Proces

a.  Partijen bevestigen dat het proces van Voorcreditering 
als volgt verloopt: 

 (i) de Klant stort chartaal geld af in de Kluis; 
 (ii)  de Waardetransporteur stuurt iedere dag of iedere 

Werkdag een rapport van de afgestorte waarden 
in de Kluis naar ABN AMRO. ABN AMRO verricht 
vervolgens op basis van het ontvangen rapport 
een Voorcreditering op de Bankrekening van de 
Klant ter hoogte van de afgestorte contante waarde; 

 (iii)  als de Kluis geleegd wordt door de Waardetrans-
porteur worden de contante waarden geteld door 
de Waardetransporteur en geboekt op de bank-
rekening van ABN AMRO. De Waardetransporteur 
verstrekt aan ABN AMRO een telrapport met 
getelde contante waarden per Kluis; en

 (iv)  de Voorcreditering eindigt op het moment dat de 
door de Waardetransporteur getelde waarden 
geboekt zijn op de rekening van ABN AMRO en 
het telrapport met betrekking tot de contante 
waarden door ABN AMRO ontvangen is.

3.   Limiet en vergoeding

3.1.  Limiet
Het totaal aan Voorgecrediteerde Bedragen tussen 2 
Servicemomenten in zal niet hoger zijn dan het 
Verzekerde Bedrag.

3.2.   Vergoeding
a.  De Klant is een vergoeding verschuldigd voor de 

Voorcreditering. Deze vergoeding is de som van:
 (i)  SOM [Voorgecrediteerd Bedrag per dag] /
  365 dagen * Tarief; en 
 (ii)  de Maandelijkse Vergoeding.
b.  ABN AMRO zal de onder paragraaf a) verschuldigde 

vergoeding eens per maand door middel van de 
reguliere maandnota voor de Klant in rekening brengen. 
Dat vindt plaats door boeking van het verschuldigde 
bedrag in de rekening-courant van de Klant.     

4.   Doel

De Voorcreditering dient ter verbetering van de liquiditeit 
van de Klant. 

5.   Gebruik en overmacht 

a.  De Klant kan elke dag geld afstorten in de Kluis. 
  ABN AMRO zal het in de Kluis gestorte bedrag uiterlijk 

aan het einde van dezelfde dag op de Bankrekening 
Klant bijschrijven mits (i) aan de overige voorwaarden 
van het Proces is voldaan en (ii) ABN AMRO tijdig 
dezelfde dag van de Waardetransporteur een rapport 
van de afgestorte waarden in de Kluis heeft ontvangen. 

b)  Paragraaf a) is niet van toepassing als ABN AMRO 
door een technische of administratieve reden of als 
gevolg van overmacht niet in staat is om aan haar 
verplichtingen te voldoen. In dat geval zal ABN AMRO 
de Klant zo spoedig mogelijk informeren en het in de 
Kluis gestorte bedrag zo spoedig mogelijk op de 
Bankrekening Klant bijschrijven. 

c)  De Klant zal er voor zorgen dat minimaal een keer per 
drie maanden een Servicemoment plaatsvindt.

d)  De Klant zal de Bankrekening Klant bij ABN AMRO 
aanhouden. 
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6.    Terbeschikkingstelling van een 
Voorgecrediteerd Bedrag

De Voorcreditering is beschikbaar nadat ABN AMRO aan 
de Klant bevestigt dat aan de volgende opschortende 
voorwaarden is voldaan naar vorm en inhoud tot genoegen 
van ABN AMRO. 

a. ABN AMRO heeft van de Klant ontvangen:  
 (i)  tenzij reeds in bezit van ABN AMRO, een kopie van 

de oprichtingsakte, de meest recente statuten en 
een kopie van een recent en bijgewerkt uittreksel 
uit het handelsregister met betrekking tot de Klant 
waaruit blijkt welke personen bevoegd zijn de Klant 
te vertegenwoordigen; 

 (ii)  de Overeenkomst Cash2Account, geldig ondertekend 
door (een) bevoegd vertegenwoordiger(s) van de Klant; 

 (iii)  een kopie van iedere verzekeringspolis met betrekking 
tot de inhoud van de Kluis die de Klant aanhoudt 
op grond van artikel 9 (Verzekering); en

 (iv)  kopieën van enige andere documenten, opinies of 
stukken waarvan ABN AMRO de Klant mededeelt 
dat deze noodzakelijk of wenselijk zijn in verband 
met het aangaan en uitvoeren van de Documentatie.

b. De Pandrechten zijn geldig gevestigd. 
c.  Aan de overige in deze Voorwaarden Cash2Account 

gestelde voorwaarden voor terbeschikkingstelling van 
Voorcreditering is voldaan. 

7.   Looptijd en opzegbaarheid

a.  De Voorcreditering is beschikbaar tot wederopzegging. 
b.  Zowel de Klant als ABN AMRO kan op ieder gewenst 

moment schriftelijk: 
 (i) de Overeenkomst Cash2Account opzeggen; of 
 (ii)  de limiet van het totaal aan Voorgecrediteerde 

Bedragen verlagen.

Als ABN AMRO of de Klant de Overeenkomst Cash2Account 
opzegt dan is ieder Voorgecrediteerd Bedrag per direct 
opeisbaar. Als ABN AMRO een Voorgecrediteerd Bedrag 
opeist dan zal de Klant er voor zorgen dat de Waarde-
transporteur het Voorgecrediteerd Bedrag zo spoedig 
mogelijk en uiterlijk binnen 5 Werkdagen op een door 
ABN AMRO aangewezen rekening boekt.

c.  Indien de Klant tekort schiet in de nakoming van enige 
verplichting uit hoofde van de Documentatie, is hij 
door dit enkele feit terstond in verzuim, zonder dat 
daartoe enige ingebrekestelling is vereist. ABN AMRO 
kan de Voorcreditering opschorten als een verzuim 
zich voordoet.

d.  De Pandrechten zijn alleen opzegbaar door 
 ABN AMRO.  

8.   Verpanding vorderingen en chartaal geld

a.  De Klant zal de volgende zekerheden verschaffen aan 
ABN AMRO. Deze gelden voor alle vorderingen die 
ABN AMRO op de Klant heeft of later zal hebben uit 
hoofde van de Documentatie:

 (i)  Een eersterangs pandrecht op vorderingen onder 
iedere verzekeringspolis die de Klant aanhoudt 
met betrekking tot de inhoud van de Kluis op 
grond van artikel 9 (Verzekering); 

 (ii)  Een eersterangs pandrecht op vorderingen die de 
Klant onder de Waardetransport Overeenkomst 
heeft op de Waardetransporteur; 

 (iii)  Een eersterangs pandrecht op het chartaal geld 
dat zich in de Kluis bevindt. 

b.  Partijen komen overeen dat de onder paragraaf a) 
vereiste zekerheden door de Klant verstrekt worden 
in Annex 1 (Pandakte). De verpanding in Annex 1 
(Pandakte) is integraal onderdeel van deze Voorwaarden 
Cash2Account. 

c.  De Klant geeft ABN AMRO onder de voorwaarden in 
Annex 1 (Pandakte) een volmacht om goederen nu en 
in de toekomst namens de Klant aan ABN AMRO te 
verpanden en om alle handelingen te verrichten die 
nuttig of nodig zijn voor die verpanding.

d.  De Klant verklaart aan ABN AMRO dat de vorderingen 
onder de Waardetransport Overeenkomst voor verpanding 
vatbaar zijn en dat de Waardetransport Overeenkomst 
geen beperkingen bevat voor het verstrekken van het 
betreffende pandrecht in Annex 1 (Pandakte).

9.   Verzekering

a.  De Klant zal er steeds voor zorgen dat hij in voldoende 
mate en op de in zijn branche gebruikelijke wijze 
verzekerd is tegen de voor zijn branche en zijn bedrijf 
bestaande algemene en specifieke bedrijfsrisico’s. 

b.  De Klant zal gedurende de Looptijd voldoende 
verzekerd zijn voor het totaal aan Voorgecrediteerde 
Bedragen met betrekking tot de Kluis.  

c.  De Klant is verplicht op eerste verzoek kopieën van 
verzekeringspolissen aan ABN AMRO en bewijs van 
betaalde premies aan haar te overhandigen. Indien en 
voor zover de Klant de verplichting tot genoegzame 
verzekering niet nakomt, is ABN AMRO bevoegd de 
bovengenoemde bedrijfsrisico’s op kosten van de 
Klant en in zijn naam (bij) te verzekeren c.q. verzekerd 
te houden.
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d.  De Klant zal ABN AMRO schriftelijk informeren over 
alle materiële wijzigingen in de verzekeringspolis(sen) 
die de Klant aanhoudt op grond van paragraaf a) en b).

10.   Overige Bepalingen

10.1. Verrekening
ABN AMRO is te allen tijde bevoegd de vorderingen van 
de Klant op ABN AMRO, uit welken hoofde ook, zonder 
voorafgaande verrekeningsverklaring te verrekenen met 
haar vorderingen op de Klant uit hoofde van de Documentatie. 
ABN AMRO zal de Klant informeren over de toegepaste 
verrekening, waarbij elke verzending van een afschrift 
van de rekening waarin de verrekening administratief is 
verwerkt, geldt als een door ABN AMRO uitgebrachte 
verrekeningsverklaring.

10.2. Contractsoverneming 
ABN AMRO is bevoegd al haar rechten en verplichtingen 
uit de Documentatie geheel of gedeeltelijk door cessie, 
contractsoverneming, schuldoverneming of op een andere 
wijze op een groepsmaatschappij van ABN AMRO te doen 
overgaan. De Klant verleent hierbij medewerking bij voorbaat 
voor een dergelijke contracts- of schuldoverneming. 

10.3. Kosten uitvoering Documentatie
Alle gemaakte kosten die voor ABN AMRO voortvloeien 
uit het feit dat de Klant enige verplichting uit hoofde van 
de Documentatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, 
daaronder mede begrepen de kosten van incasso, van 
juridische bijstand en van deskundigen, alsmede kosten 
van procedures tegen derden of de Klant zelf, zullen 
voor rekening van de Klant zijn en op eerste verzoek van 
ABN AMRO door de Klant worden voldaan.

10.4. Overige informatie
a.  De Klant zal aan ABN AMRO op haar eerste verzoek 

alle informatie verschaffen en verklaringen afleggen 
die ABN AMRO van belang acht in verband met de 
relatie met de Klant of in verband met de nakoming 
van de verplichtingen van ABN AMRO en haar groeps- 
maatschappijen uit hoofde van toezichtwetgeving.

b.  De Klant zal ABN AMRO ongevraagd onmiddellijk 
informeren over alle feiten en omstandigheden (daar-
onder mede begrepen feiten en omstandigheden 
betreffende zijn financiële positie, de financiële positie 
van de groep waartoe de Klant behoort en ontwikkelingen 
in de bedrijfsvoering die daarop een belangrijke 
invloed kunnen hebben alsmede betreffende enige 
lopende of dreigende procedure tegen de Klant of 
een andere tot de groep van de Klant behorende 
vennootschap) waarvan hij kennis draagt en die geleid 

hebben tot een verzuim uit hoofde van de Documentatie 
of waarvan redelijkerwijs voorzienbaar is dat die kunnen 
leiden tot een dergelijk verzuim.

11.   Zelfstandige verplichtingen   
 Waardetransporteur

De Klant en de Waardetransporteur zijn in de Waardetransport 
Overeenkomst afzonderlijk bepaalde voorwaarden overeen- 
gekomen. De Waardetransporteur handelt niet namens 
ABN AMRO bij de uitvoering van het Proces of de Voor-
creditering. ABN AMRO is niet aansprakelijk of verant-
woordelijk voor de zelfstandige verplichtingen van de 
Waardetransporteur jegens de Klant, waaronder het 
vertrouwelijk omgaan met gegevens van de Klant.  

12.    Algemene Voorwaarden ABN AMRO 

a.  De Algemene Bankvoorwaarden zijn van toepassing 
op de Documentatie. 

b.  Bij strijdigheid tussen bepalingen van de Documentatie 
en bepalingen van de Algemene Bankvoorwaarden, 
prevaleren de betreffende bepalingen van de Docu-
mentatie. 

c.  Door ondertekening van de Overeenkomst Cash2Account 
verklaart de Klant een exemplaar van de Algemene 
Bankvoorwaarden te hebben ontvangen en daarmee 
volledig bekend te zijn.

13.   Toepasselijk recht; bevoegde rechter

a.  Op de Overeenkomst Cash2Account en deze Voor-
waarden Cash2Account is Nederlands recht van 
toepassing. 

b.  De Klant en ABN AMRO kunnen een geschil krijgen 
over de Documentatie. In dat geval zal een rechter in 
Amsterdam bevoegd zijn daarover te oordelen. Als 
ABN AMRO de eisende partij is bij een geschil, kan 
zij er ook voor kiezen dat geschil te laten beoordelen 
door een rechter in het buitenland. De Klant kan een 
geschil alleen aan de rechter in Amsterdam voorleggen.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam.

Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr 34334259.
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De Klant en ABN AMRO,
 
zijn overeengekomen als volgt:

1.  Op grond van artikel 8 (Verpanding vorderingen en 
chartaal geld) van de Voorwaarden Cash2Account 
moet de Klant de volgende goederen (de ‘Goederen’) 
aan ABN AMRO verpanden: 

 ▶ Alle huidige en toekomstige vorderingen onder 
iedere verzekeringspolis die de Klant aanhoudt met 
betrekking tot de inhoud van de Kluis op grond van 
artikel 9 (Verzekering) Voorwaarden Cash2Account;  

 ▶ Alle huidige en toekomstige vorderingen die de 
Klant onder de Waardetransport Overeenkomst 
heeft op de Waardetransporteur; en

 ▶ Het volledige bedrag aan chartaal geld dat zich 
vanaf het eerste moment van de Looptijd en in de 
toekomst in de Kluis bevindt. 

2.  De Klant verpandt de Goederen hierbij aan ABN AMRO. 
De Goederen die de Klant in de toekomst zal verkrijgen, 
verpandt de Klant hierbij bij voorbaat aan ABN AMRO. 
ABN AMRO aanvaardt de verpanding.

3.  De verpanding geeft ABN AMRO zekerheid voor alle 
vorderingen die ABN AMRO op de Klant heeft of later 
zal hebben onder de Documentatie. 

4.  Om het bovengenoemde pandrecht geldig te vestigen, 
zal de Klant de getekende Overeenkomst Cash2Account 
inclusief deze Voorwaarden Cash2Account zo spoedig 
mogelijk na ondertekening bij de Belastingdienst 
Ondernemingen ter registratie aanbieden. Zodra de 
Klant een kopie van de geregistreerde versie heeft 
ontvangen van de Belastingdienst zal de Klant dat aan 
ABN AMRO sturen. ABN AMRO heeft de mogelijkheid 
om namens de Klant de registratie te verrichten. 

5. De Klant verklaart:
 ▶ tot verpanding van de Goederen bevoegd te zijn;
 ▶ te zorgen dat het bovengenoemde pandrecht eerste 

in rang is en zal blijven;
 ▶ dat er geen ander beperkt recht op de Goederen 

rust of zal rusten, waaronder pandrecht en vrucht-
gebruik; en

 ▶ dat op de Goederen geen beslag, retentierecht of 
eigendomsvoorbehoud rust of zal rusten. 

6.  Het verstrekken van een (nieuw) pandrecht op de 
Goederen aan ABN AMRO betekent niet dat bestaande 
pandrechten op de Goederen ten gunste van ABN AMRO 
vervangen worden of vervallen.

Volmacht

7. De Klant geeft hierbij volmacht aan ABN AMRO:
 ▶ om de Goederen nu en in de toekomst namens de 

Klant aan ABN AMRO te verpanden; en 
 ▶ om alle handelingen te doen die nuttig of nodig zijn 

voor die verpanding. 
Dit is in aanvulling op artikel I.2.2 van de Algemene 
Bepalingen van Verpanding (zoals gedefinieerd in artikel 
12 van deze annex).
8.  ABN AMRO kan altijd en zo vaak ABN AMRO dat wil 

gebruik maken van de volmacht. ABN AMRO kan namens 
de Klant met zichzelf handelen. Bijvoorbeeld door perio- 
diek nieuwe vorderingen aan zichzelf te verpanden.

9.  ABN AMRO kan kiezen van welke wettelijke soort van 
verpanding zij gebruik maakt.

10. De volmacht is onherroepelijk en onvoorwaardelijk.
11.  De Klant blijft verplicht zelf de Goederen te verpanden 

als ABN AMRO daar om vraagt. Dit verandert niet doordat 
de Klant een volmacht aan ABN AMRO heeft gegeven.

Standaard voorwaarden en bepalingen

12.  Op deze akte en alle vervolgakten zijn de Algemene 
Bepalingen van Verpanding van Voorraden en/of Inventaris 
en/of Vorderingen van februari 1996 (‘Algemene 
Bepalingen van Verpanding’) van toepassing. De 
definities van de Algemene Bepalingen van Verpanding 
zijn hier van toepassing en worden met een hoofdletter 
geschreven, tenzij hier anders gedefinieerd. 

13.  Op deze akte en alle vervolgakten zijn ook de 
Algemene Bankvoorwaarden van toepassing.

14.  Als in deze akte, een vervolgakte, de Algemene Bepalingen 
van Verpanding of de Algemene Bankvoorwaarden 
een bepaling staat die tegenstrijdig is met een andere 
bepaling in een van deze akten of voorwaarden, dan:

 ▶ gaat de bepaling in de akte die het laatst is getekend 
door alle partijen voor boven de bepaling in een eerdere 
akte, een vervolgakte, de Algemene Bepalingen van 
Verpanding of de Algemene Bankvoorwaarden; en

 ▶ gaat de bepaling in de Algemene Bepalingen van 
Verpanding voor boven die bepaling in de Algemene 
Bankvoorwaarden.

De Klant verklaart dat hij de Algemene Bepalingen van 
Verpanding en de Algemene Bankvoorwaarden heeft 
ontvangen.

Annex 1 Pandakte
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abnamro.nl

0900 - 0024  

(Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. 

Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten).


