Voorwaarden IBAN-Acceptgiro-overeenkomst C
Artikel 1. Begrippen
Begrip

Betekenis

Acceptgiro

Betaalproduct van Currence. Met een Acceptgiroformulier kan een Debiteur een betalingsopdracht aan zijn bank geven.

Acceptgiroformulier

Een standaard papieren formulier waarmee een Debiteur een acceptgiro-opdracht aan zijn bank kan geven.

Acceptgiro-opdracht

Een betalingsopdracht met een Acceptgiroformulier.

BIC

Bank Identifier Code van de bank (ABNANL2A).

Currence

Acceptgiro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

Debiteur

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Acceptgiroformulier gebruikt om u te betalen.

Drukkerij

Bedrijf dat een certificaatovereenkomst D of Dmin met Currence heeft. U kunt een overzicht van gecertificeerde
drukkerijen vinden op de internetsite acceptgiro.nl

IBAN

International Bank Account Number.

Onderscheidingsmiddelen

Het beeldmerk Acceptgiro, copyright op het Acceptgiroformulier, de huisstijl- en opmaakkenmerken en elke andere
verwijzing of aanduiding die opgevat kan worden als een verwijzing naar Acceptgiro.

Overeenkomst

De IBAN Acceptgiro-overeenkomst tussen de bank en u waar deze voorwaarden deel van uitmaken.

Rekening

Uw rekeningnummer zoals opgenomen in de Overeenkomst.

Servicebureau

Een bedrijf dat een certificaatovereenkomst S met Currence heeft. U kunt een overzicht van gecertificeerde
servicebureaus vinden op de internetsite acceptgiro.nl

Voorschriften

Alle voorschriften van de bank en/of Currence voor het gebruik van Acceptgiro. De Voorschriften kunt u vinden op de
internetsite acceptgiro.nl

Artikel 2. Gebruik Acceptgiro en Onderscheidingsmiddelen
U mag in uw communicatie Onderscheidingsmiddelen
gebruiken, maar dat is niet verplicht. Als u Onderscheidingsmiddelen gebruikt, dan moet u dat doen volgens de
Voorschriften.

Artikel 3. Eisen van de bank
U moet voldoen aan de eisen van de bank voor het gebruik
van Acceptgiro. De bank mag deze eisen aanvullen en
wijzigen.

Artikel 4. Rekeningnummer (IBAN) Debiteur
Bij eenmalige betalingen mag de Debiteur zelf bepalen
vanaf welke rekening (IBAN) hij wil betalen. Daarom
moet u de rubriek in het Acceptgiroformulier waar het
rekeningnummer moet worden ingevuld leeg laten.
Dit geldt ook bij de eerste betaling van een reeks
betalingen. Bij volgende betalingen mag u het
rekeningnummer (IBAN) van de Debiteur wel invullen.
Maar ook in deze gevallen mag de Debiteur kiezen van
welk rekeningnummer hij wil betalen.

Artikel 5. Acceptgiroformulier
5.1 	U moet ervoor zorgen dat de door u verzonden
Acceptgiroformulieren voldoen aan de eisen van de
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bank. De eisen staan in de Overeenkomst, deze
Voorwaarden en de Voorschriften.
5.2 U moet Acceptgiroformulieren zelf kopen van een
Drukkerij of een Servicebureau. De kosten zijn voor
uw rekening. U mag Acceptgiroformulieren niet
ergens anders kopen.
5.3 In de Voorschriften worden de onderdelen body,
strook en leesstrook van het Acceptgiroformulier
beschreven. U moet daar alleen de volgende
informatie invullen of laten invullen.
		 Body:
▶▶ Uw naam, adres en vestigingsplaats en uw Rekening
▶▶ bedrag (als dat bekend is)
▶▶ naam, adres en woon-/vestigingsplaats Debiteur
▶▶ IBAN Debiteur (als dat bekend is)
▶▶ betalingskenmerk (als dat vermeld is in de
leesstrook)
		Strook:
▶▶ bedrag (als dat bekend is)
▶▶ uw naam, adres en vestigingsplaats en uw Rekening
▶▶ betalingskenmerk (als dat vermeld is in de
Leesstrook)
Leesstrook:
▶▶ formuliercode 17
▶▶ Rekening
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▶▶ BIC: ABNANL2A
▶▶ bedrag (als dat bekend is)
▶▶ betalingskenmerk (is niet verplicht)

Als u daar om vraagt worden de tarieven schriftelijk
verstuurd. De bank mag de tarieven wijzigen en zal dat
tenminste dertig dagen van tevoren aan u laten weten.

U moet hierbij de regels van de Voorschriften volgen.

Artikel 11. Duur en einde Overeenkomst

5.4 U
 moet iedere vervanging of wijziging van de
apparatuur en/of programmatuur die bij het printen
van Acceptgiroformulieren wordt gebruikt melden.
U moet dat doen bij een door de bank aangewezen
en door Currence goedgekeurd testinstituut. Een
overzicht van de goedgekeurde testinstituten vindt
u op de internetsite acceptgiro.nl Het testinstituut
kan om een testproductie vragen. Het testinstituut
beslist of u na de vervanging of wijziging mag blijven
printen.
5.5 U mag alleen informatie over de betaling (laten)
invullen op de voor- en achterzijde van het Acceptgiroformulier. Daarbij moet u zich houden aan de
Voorschriften.

11.1 D
 e Overeenkomst is geldig voor onbepaalde tijd.
U en de bank mogen de Overeenkomst beëindigen.
De opzegtermijn is dertig dagen.
11.2 De bank mag de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang beëindigen als u de verplichtingen uit deze
Overeenkomst onvoldoende nakomt. De bank mag
dat ook in geval van uw faillissement of aanvraag
tot surséance van betaling.
11.3 De Overeenkomst eindigt als er achttien maanden
achter elkaar geen Acceptgirobijschrijving op de
Rekening is geweest. De bank hoeft u dat dan niet
te laten weten.
11.4 De verplichtingen van partijen uit Acceptgiroformulieren
die zijn verwerkt voor beëindiging van de Overeenkomst blijven gelden.

Artikel 6. Bevoegdheid invulling Acceptgiroformulier

Artikel 12. Noodmaatregelen

Als in 5.3 staat dat alleen een Servicebureau of Drukkerij
bepaalde informatie op het Acceptgiroformulier mag
drukken, dan mag u dat niet zelf doen.

De bank mag noodmaatregelen treffen voor de verwerking
en/of verspreiding van Acceptgiroformulieren. De bank
mag dit ook op aangeven van Currence. De bank mag dit
bijvoorbeeld in geval van (mogelijke) fraude.

Artikel 7. Uitbesteding invulling Acceptgiroformulier
U mag de onder 5.3 beschreven invulhandelingen die
u zelf mag doen, ook uitbesteden aan een Drukkerij of
Servicebureau. Dit is dan voor uw eigen rekening en
risico. U zorgt ervoor dat de ingeschakelde Drukkerij
of het Servicebureau uw verplichtingen uit de Overeenkomst naleeft. U bent hier ten opzichte van de bank
verantwoordelijk voor.

Artikel 8. Intellectuele eigendom Acceptgiroformulier
De intellectuele eigendomsrechten van het Acceptgiroformulier zijn van Currence. De intellectuele eigendomsrechten zijn het copyright op het Acceptgiroformulier en
het beeldmerk Acceptgiro.

Artikel 9. Combinatieformulier
U mag een Acceptgiroformulier met een daaraan gehecht
notadeel gebruiken. Dit houdt in dat de Acceptgiro vastzit
aan de factuur die ermee betaald kan worden. De artikelen
5 tot en met 8 zijn ook van toepassing op Acceptgiroformulieren met een notadeel.

Artikel 13. Wijziging bepalingen
De bank mag de Overeenkomst, deze Voorwaarden en
de Voorschriften wijzigen en aanvullen. Deze wijzigingen
en aanvullingen gaan dertig dagen nadat de bank ze u
heeft medegedeeld in. Currence mag de Voorschriften op
de internetsite acceptgiro.nl wijzigen en aanvullen.

Artikel 14. Algemene Voorwaarden en wettelijke
bepalingen
14.1 Deze Voorwaarden IBAN Acceptgiro-overeenkomst C
zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden
ABN AMRO Bank N.V. Beide voorwaarden zijn van
toepassing op het gebruik van Acceptgiro door u.
14.2 Titel 7B van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
alsmede overige wet- en regelgeving strekkende
tot uitvoering van Richtlijn 2007/64/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 13 november
2007 zijn niet van toepassing, voor zover het
wettelijk is toegestaan hiervan in overeenkomsten
met niet-consumenten af te wijken.

Artikel 10. Tarieven
De verschuldigde tarieven voor betalingen aan u met
Acceptgiro worden van de Rekening afgeschreven.
De tarieven kunt u vinden op de internetsite abnamro.nl
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