Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust 2016-05
1. Definities
In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
rekening: 			
de Bankspaarrekening SpaarGerust ;
rekeninghouder: 		
degene(n) voor wie de bank de rekening aanhoudt;
bank: 				
Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank)
				
of haar rechtsopvolger die de rekening aanhoudt;
overeenkomst: 			
de tussen de bank en de rekeninghouder gesloten overeenkomst inzake de rekening
				
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
tegoed: 				
het totale saldo dat op enig moment op de rekening staat;
inbrengwaarde: 			
het bedrag dat afkomstig is van een andere financiële onderneming als gevolg van
				
afkoop van een verzekering als bedoeld in artikel 3.116 van de Wet inkomstenbelasting
				
2001 of onderdeel AM Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 of een opname
				
van het tegoed van een andere rekening als bedoeld in artikel 3.116a lid 2 van de Wet
				
inkomstenbelasting 2001 en dat op de rekening van de bank wordt gestort;
				
spaarinlegbedrag: het bedrag dat de rekeninghouder moet inleggen op de rekening
				
voor de opbouw van het doelkapitaal, niet zijnde de inbrengwaarde;
doelkapitaal: 			
het bedrag dat de rekeninghouder op de aflosdatum op de rekening opgebouwd wil
				
hebben voor (gedeeltelijke) aflossing van de geldlening;
aflosdatum: 			
de laatste dag van de looptijd van de rekening zoals vermeld in de overeenkomst;
geldlening: 			
de geldlening van de SpaarGerusthypotheek waarvoor tot zekerheid voor de
				
nakoming van de daaraan voor de geldnemer
				
verbonden verplichtingen het tegoed op de rekening mede is/wordt verpand;
geldnemer: 			
degene of degenen, zowel samen als ieder afzonderlijk, op wie geldgever een
				
vordering uit hoofde van de geldlening heeft;
geldgever: 			
Obvion N.V. of haar rechtsopvolger die gelden verstrekt voor de geldlening;
rentevaste periode: 		
een met de geldnemer afgesproken periode waarin de geldgever de voor de
				
geldlening geldende rente niet zal wijzigen;
fiscale ingangsdatum: 		
de ingangsdatum van de andere rekening of verzekering waarvan de inbrengwaarde
				
op de rekening is of zal worden gestort;
rekeningjaar: 			
ieder vol jaar na de dag van opening van de rekening. Als op de rekening een
				
inbrengwaarde is of wordt gestort, wordt onder rekeningjaar verstaan ieder vol jaar na
				
de fiscale ingangsdatum;
hoogste rekeningjaar:		
het rekeningjaar waarin de som van alle in dat rekeningjaar voldane inlegbedragen
				
het hoogste is van alle rekeningjaren;
laagste rekeningjaar: 		
het rekeningjaar waarin de som van alle in dat rekeningjaar voldane inlegbedragen het
				
laagste is van alle rekeningjaren;
overeenkomst
zekerheidsconstructie: 		
de overeenkomst tussen de geldnemer, de rekeninghouder, de bank en de geldgever
				
waarin het tegoed wordt verpand aan de geldgever en herverpand aan de bank en 		
				
geregeld wordt dat ook in bepaalde situaties het tegoed wordt aangewend voor aflossing
				van de geldlening;
2. Bestemming en tenaamstelling rekening
a
De rekening is alleen bedoeld voor natuurlijke personen in de leeftijd vanaf 18 jaar.
b
De rekening is een geblokkeerde rekening als bedoeld in artikel 3.116a lid 2 van de Wet inkomstenbelasting 2001
of een daarvoor in de plaats komende bepaling en/of wetgeving en wordt slechts eenmalig gedeblokkeerd ter
aflossing van de eigenwoningschuld.
c
De rekening kan uitsluitend worden geopend in het kader van een Obvion SpaarGerust hypotheek.
d
De rekening kan op naam worden gesteld van één of twee rekeninghouders. Een rekeninghouder moet ook geldnemer zijn. Niet iedere geldnemer hoeft rekeninghouder te zijn.
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3. Spaarinleg
a
De rekeninghouder is verplicht gedurende ten minste 15 jaar of tot het overlijden van de rekeninghouder, zijn
echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, de overeengekomen spaarinlegbedragen op de rekening in te leggen. In geval van inbreng zoals beschreven in artikel 8 dient vanaf de fiscale
ingangsdatum de inlegperiode ten minste 15 jaar te zijn.
b
Als de rekeninghouder spaarinlegbedragen verschuldigd is, stelt de bank tijdens de looptijd van de geldlening de
hoogte van de verschuldigde spaarinlegbedragen opnieuw vast als:
- de rentevergoeding over het tegoed op de rekening wijzigt als gevolg van een wijziging van het voor de
geldlening verschuldigde rentepercentage;
- het doelkapitaal wijzigt;
- de aflosdatum wijzigt;
- de rekeninghouder een extra spaarinlegbedrag op de rekening wil inleggen;
- de rekeninghouder een deel van het tegoed op de rekening opneemt;
- de inbrengwaarde die daadwerkelijk op de rekening wordt ingebracht, afwijkt van de in de overeenkomst
vermelde inbrengwaarde;
- de inbrengwaarde eerder of later wordt ingebracht dan in de overeenkomst is vermeld.
De hoogte van de verschuldigde spaarinlegbedragen wordt door de bank zodanig vastgesteld dat, uitgaande van de
dan geldende rentevergoeding over het tegoed op de rekening, het tegoed op de rekening op de aflosdatum gelijk
is aan het doelkapitaal zoals dat laatstelijk is overeengekomen, tenzij zich een situatie voordoet zoals omschreven
onder e. van dit artikel.
Daarbij moet het doelkapitaal altijd gelijk zijn aan het bedrag van de geldlening. Dus als het bedrag van de
geldlening wordt aangepast, zal ook het doelkapitaal aangepast moeten worden. De aflosdatum moet ook altijd
gelijk zijn aan de aflosdatum van de geldlening.
c
Het bepaalde onder b. van dit artikel geldt niet als de geldlening in zijn geheel is afgelost. In dat geval is een spaarinlegbedrag verschuldigd zoals dat laatstelijk is vastgesteld en wordt dit niet meer gewijzigd tenzij de bank en de
rekeninghouder anders overeenkomen.
d
Nadat de bank op grond van het bepaalde onder b. van dit artikel de hoogte van de verschuldigde spaarinleg
bedragen heeft vastgesteld, zal de bank toetsen of de som van alle spaarinlegbedragen in een rekeningjaar 8 keer
lager wordt dan de som van alle voldane spaarinlegbedragen in een enig ander daaraan voorafgaand rekeningjaar.
In dat geval zal het doelkapitaal niet worden aangepast.
Uitzondering hierop zijn:
- rentewijzigingen bij het einde van de rentevaste periode;
- rentewijzigingen bij Rentekeuzevrijheid of Rentevrijheid (Obvion hypotheek);
- storting van een inbrengwaarde (zie artikel 8).
In deze gevallen zal de bank, nadat zij de hoogte van de verschuldigde spaarinlegbedragen heeft vastgesteld,
toetsen of de som van alle spaarinlegbedragen in een rekeningjaar 10 keer lager wordt dan de som van alle voldane
spaarinlegbedragen in een enig ander daaraan voorafgaand rekeningjaar.
Als dat het geval is, zal de hoogte van de verschuldigde spaarinlegbedragen zodanig worden verhoogd dat de som
van alle inlegbedragen in een rekeningjaar ten minste gelijk is aan het bedrag dat 8 respectievelijk 10 keer lager is
dan de som van alle voldane spaarinlegbedragen in het hoogste rekeningjaar.
e
Nadat de bank op grond van het bepaalde onder b. van dit artikel de hoogte van de verschuldigde spaarinlegbedragen heeft vastgesteld, zal de bank toetsen of de som van alle spaarinlegbedragen in een rekeningjaar 8 keer
hoger wordt dan de som van alle voldane spaarinlegbedragen in een enig ander daaraan voorafgaand rekeningjaar.
Uitzondering hierop zijn:
- rentewijzigingen bij het einde van de rentevaste periode;
- rentewijzigingen bij Rentekeuzevrijheid of Rentevrijheid (Obvion hypotheek);
- storting van een inbrengwaarde (zie artikel 8).
In deze gevallen wordt getoetst of de som van alle spaarinlegbedragen in een rekeningjaar 10 keer hoger wordt
dan de som van alle voldane spaarinlegbedragen in een enig ander daaraan voorafgaand rekeningjaar.
Als dat het geval is, zal de hoogte van de verschuldigde spaarinlegbedragen zodanig worden verlaagd dat de som
van alle verschuldigde spaarinlegbedragen in een rekeningjaar ten hoogste gelijk is aan het bedrag dat 8 respectievelijk 10 keer hoger is dan de som van alle voldane spaarinlegbedragen in het laagste rekeningjaar.
Als dan zal het doelkapitaal worden verlaagd tot het bedrag dat uitgaande van de dan geldende rentevergoeding
over het tegoed, bereikt zal worden met de op de hiervoor omschreven wijze vastgestelde verschuldigde spaarinleg.
In dat geval moet het bedrag van de geldlening worden aangepast zodat dit bedrag gelijk is aan het doelkapitaal.
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Voor een extra storting geldt dat de som van alle verschuldigde spaarinlegbedragen in het jaar van de extra storting
maximaal 8 keer hoger mag zijn dan de som van alle voldane
inlegbedragen in het laagste rekeningjaar. De bank kan altijd de hoogte van dit maximumbedrag verlagen. Een
extra storting moet minimaal EUR 2.000,00 bedragen, dan wel 10% van het doelkapitaal indien dit lager is, dan
wel een lager bedrag indien dit als maximum geldt op grond van de hiervoor genoemde verhouding 1:8. De bank
kan altijd de hoogte van dit minimumbedrag wijzigen.
Als de rekeninghouder een spaarinlegbedrag wil wijzigen geldt het volgende. De som van alle verschuldigde spaarinlegbedragen in enig rekeningjaar mag maximaal 8 keer hoger zijn dan de som van alle voldane inlegbedragen
in het laagste rekeningjaar en mag minimaal 8 keer lager zijn dan de som van alle voldane inlegbedragen in het
hoogste rekeningjaar. De bank kan altijd deze maximum- en minimumbedragen wijzigen.
Het inlegbedrag moet bij aanvang van de rekening minimaal EUR 25,00 per maand bedragen. De bank kan altijd
de hoogte van dit minimumbedrag wijzigen.
Als de bank een aan haar krachtens de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden verschuldigd bedrag niet
tijdig heeft ontvangen, is de rekeninghouder vanaf de vervaldag over het niet tijdig ontvangen bedrag een boeterente verschuldigd. Het percentage daarvan wordt periodiek door de bank bepaald en is gelijk aan het percentage
dat geldgever voor achterstallige bedragen in rekening brengt, zie www.obvion.nl . De rente is terstond opeisbaar.
De rente die over een maand verschuldigd is, moet uiterlijk op de eerste dag van de volgende maand zijn betaald.
Indien de rekeninghouder gedurende een gedeelte van een maand in verzuim is, wordt de rente berekend over een
gehele maand.
Als het verschuldigde spaarinlegbedrag niet tijdig is betaald door de rekeninghouder, mag de geldgever de spaarinleg namens de rekeninghouder aan de bank betalen. Als de geldgever een spaarinleg namens de rekeninghouder
heeft betaald, is de rekeninghouder deze spaarinleg aan de geldgever verschuldigd.
Als het verschuldigde spaarinlegbedrag niet tijdig is betaald, ook niet door de geldgever, kan de bank de overeenkomst ‘inlegvrijmaken’. De overeenkomst blijft dan doorlopen. Voor dit inlegvrijmaken, brengt de bank kosten in
rekening. De kosten voor het inlegvrijmaken van de rekening staan vermeld op www.obvion.nl. De bank is altijd
bevoegd dit bedrag te wijzigen. De bank brengt deze kosten in mindering op het tegoed op de rekening.
Als de rekening inlegvrij is gemaakt, kan de rekeninghouder de bank schriftelijk verzoeken om de betaling van
spaarinlegbedragen op de rekening te hervatten. De bank kan -maar is niet verplicht- aan dit verzoek gevolg geven
en kan hieraan voorwaarden verbinden.
De geldgever incasseert namens de bank de spaarinlegbedragen en andere bedragen die de rekeninghouder ter
zake van de overeenkomst aan de bank moet betalen. Hiervoor moet de rekeninghouder aan de geldgever een
machtiging afgeven om die bedragen automatisch te kunnen incasseren van een IBAN-rekening. De IBANrekening moet (mede) op naam staan van de rekeninghouder en de rekeninghouder moet over die rekening kunnen
beschikken. Daarnaast moet deze IBAN-rekening de rekening zijn waarvan de rente voor de geldlening wordt
geïncasseerd.
De verschuldigde bedragen worden ongeveer drie werkdagen voor het einde van de maand geïncasseerd. Het
maandelijks verschuldigde spaarinlegbedrag moet uiterlijk op de laatste werkdag van iedere maand op de rekening
zijn ingelegd. De eerste incasso vindt plaats in de maand van opening van de rekening.
Op de rekening kunnen alleen bedragen worden ingelegd die de rekeninghouder en de bank zijn overeengekomen.
Als er op de rekening bedragen worden ingelegd die niet zijn overeengekomen, zal de bank deze bedragen terugstorten op de in sub m. vermelde betaalrekening.

4. Gekoppelde rentevergoeding
a
De bank vergoedt over het tegoed op de rekening een rentepercentage dat gelijk is aan het voor de geldlening verschuldigde rentepercentage zolang voldaan wordt aan alle volgende voorwaarden:
- het tegoed op de rekening is (her)verpand op basis van de overeenkomst zekerheidsconstructie tussen de geldgever,
de bank, alle rekeninghouders en alle geldnemers, en
- het tegoed op de rekening is lager dan het uitstaande leningbedrag van de geldlening, en
- de rekening wordt voor de inkomstenbelasting aangemerkt als een spaarrekening eigen woning als bedoeld in
artikel 3.116a lid 2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de bank weet dit.
b
Als niet voldaan wordt aan alle hiervoor vermelde voorwaarden vergoedt de bank over het tegoed op de rekening
vanaf het moment dat de bank weet dat niet meer aan die voorwaarden wordt voldaan, een variabele rente zoals
hierna in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is omschreven.
c
Zodra en zolang weer voldaan wordt aan de voorwaarden zoals omschreven onder a. van dit artikel zal de bank
met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende maand nadat weer volledig voldaan wordt aan deze voorwaarden
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over het tegoed op de rekening een rente vergoeden zoals omschreven onder a. van dit artikel.
Als de voor de geldlening verschuldigde rente wijzigt, wijzigt de rentevergoeding over het tegoed op de rekening
op de dag waarop de voor de geldlening verschuldigde rente wijzigt.
De bank schrijft iedere maand de over de voorgaande maand door de bank berekende rente op de rekening bij.
Het rentebedrag zelf wordt met ingang van de eerste dag van de
nieuwe maand rentedragend.
De rente wordt berekend volgens een door de bank te bepalen berekeningsmethode en met inachtneming van een
door de bank te bepalen valuteringsregeling. De rente wordt op de rekening geadministreerd op een door de bank
te bepalen wijze.
De bank kan met betrekking tot de rente de berekening van de totale rentevergoeding, de bijschrijvingdatum, de
berekeningsmethode, de valuteringregeling en de wijze van administratie wijzigen.

5. Variabele rentevergoeding
a
Indien er sprake is van een variabele rente vergoedt de bank over het tegoed op de rekening een door haar te bepalen
rente. De bank kan deze rente altijd wijzigen.
b
De bank schrijft iedere maand de over de voorgaande maand door de bank berekende rente op de rekening bij.
Het rentebedrag zelf wordt met ingang van de eerste dag van de nieuwe maand rentedragend.
c
De rente wordt berekend volgens een door de bank te bepalen berekeningsmethode en met inachtneming van een
door de bank te bepalen valuteringregeling. De rente wordt op de rekening geadministreerd op een door de bank
te bepalen wijze.
d
De bank kan met betrekking tot de rente de berekening van de totale rentevergoeding, de bijschrijvingdatum, de
berekeningsmethode, de valuteringregeling en de wijze van administratie wijzigen.
6. Rekening op naam van meerdere rekeninghouders
a
Als de bank de rekening voor meerdere rekeninghouders aanhoudt, kunnen de rekeninghouders zolang zij beiden
in leven zijn alleen samen (rechts)handelingen verrichten met betrekking tot de rekening, zoals bijvoorbeeld het
beschikken over het tegoed op de rekening of opzegging van de rekeningovereenkomst.
b
Iedere rekeninghouder is bevoegd tot het erkennen van het saldo van de rekening. Iedere rekeninghouder is daaraan gebonden, behoudens tegenbewijs.
c
Iedere rekeninghouder kan mede namens iedere mederekeninghouder aan de bank mededelingen en aanzeggingen
met betrekking tot de rekening doen. De bank kan alle mededelingen en aanzeggingen met betrekking tot de rekening
doen aan één van de rekeninghouders.
7. Opname
Gehele of gedeeltelijke opname van het tegoed op de rekening is, zolang het tegoed op de rekening is (her)verpand ,
alleen mogelijk met toestemming van de geldgever en de bank.
8. Inbreng
a
Als de rekeninghouder en de bank zijn overeengekomen een inbrengwaarde op de rekening te storten, is de rekeninghouder verplicht de door de bank verlangde documenten te ondertekenen en door de bank gewenste (rechts)
handelingen te verrichten om die inbreng mogelijk te maken.
b
Bij inbreng zal de verzekering of de andere rekening waarvan de inbrengwaarde op de rekening is of wordt gestort,
moeten voldoen aan de daarvoor geldende eisen van de Wet inkomstenbelasting 2001. Hiervoor moet de rekeninghouder de bank alle gegevens verstrekken met betrekking tot die verzekering of andere rekening.
c
De bank is niet aansprakelijk voor eventuele schade als de rekening door het storten van de inbrengwaarde niet
(meer) voldoet aan de eisen van de spaarrekening eigen woning als bedoeld in artikel 3.116a lid 2 van de Wet
inkomstenbelasting 2001.
d
De rekeninghouder vraagt bij de financiële onderneming waar de verzekering of andere rekening wordt aangehouden,
door de bank te bepalen gegevens op over die verzekering of andere rekening waarvan de inbrengwaarde wordt
gestort op de rekening. De rekeninghouder verzoekt de financiële onderneming waar de verzekering of andere
rekening wordt aangehouden deze gegevens ter beschikking te stellen aan de bank. Na ontvangst van deze gegevens
voert de bank mede aan de hand van die gegevens de toetsen uit als vermeld in artikel 3 onder d en e.
e
Als op de rekening een inbrengwaarde is of wordt gestort, gelden de volgende voorwaarden:
- De bank zal bij de toetsen zoals vermeld in artikel 3 onder d. en e. ook alle bedragen meenemen die zijn 		
voldaan voor de verzekering of andere rekening waarvan de inbrengwaarde is of wordt ingebracht. Voor zover
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mogelijk worden de verschuldigde inlegbedragen aangepast op de wijze als vermeld in artikel 3 onder d. en e.
- Voor het bepaalde in artikel 3 onder f. en g. worden ook alle bedragen meegenomen die zijn voldaan voor de
verzekering of andere rekening waarvan de inbrengwaarde is of wordt ingebracht.
- De financiële onderneming waar de verzekering of andere rekening wordt aangehouden, dient deel te nemen
aan de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdrachten;
- De verzekering of rekening waarvan de waarde wordt ingebracht, heeft een oorspronkelijke ingangsdatum na
14 september 1999;
- De resterende looptijd van de rekening bedraagt minimaal 5 jaar. Deze termijn start ofwel op de passeerdatum
van de hypotheekakte ofwel op de datum van de wijziging van de aflosvorm;
- Per rekening is het mogelijk om de waarde van slechts één verzekering of één andere rekening in te brengen;
- De tenaamstelling van de rekening is gelijk aan de tenaamstelling van de in te brengen verzekering of rekening.
In geval van inbreng zoals omschreven in dit artikel wordt in deze algemene voorwaarden onder voldane inlegbedragen ook verstaan: ieder bedrag dat is voldaan voor die verzekering of is gestort op die andere rekening. Voorts
zal voor het bepalen van het hoogste en laagste rekeningjaar ook de rekeningjaren van die verzekering of andererekening worden meegenomen en de bedragen die voor die verzekering of andere rekening zijn voldaan.
De bank is bevoegd om de inbrengwaarde terug te storten naar de andere bank of financiële onderneming waarvan de inbrengwaarde afkomstig is als door inleg van de inbrengwaarde niet voldaan wordt aan de daarvoor
geldende fiscale eisen waardoor de rekening niet (meer) wordt aangemerkt als een spaarrekening eigen woning als
bedoeld in artikel 3.116a lid 2 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
Als de inbrengwaarde niet binnen 6 maanden na de passeerdatum van de hypotheekakte of, bij wijziging van de
aflosvorm, na de ingangsdatum van de wijziging van de aflosvorm zoals genoemd in het Obvion bindend aanbod,
door de bank is ontvangen, mag de inbrengwaarde niet meer worden ingebracht op de rekening.
Het is niet mogelijk uw SpaarGerusthypotheek te wijzigen in de periode:
- die begint vanaf de passeerdatum van de hypotheekakte of, bij wijziging van de aflosvorm, vanaf de ingangsdatum
van de wijziging van de aflosvorm zoals genoemd in de Obvion-offerte;
- en die eindigt op het moment dat de inbreng voldoet aan de vereisten zoals genoemd in deze algemene
voorwaarden.

9. Verbod overdracht en verpanding
Een tegoed op de rekening kan niet worden overgedragen of verpand, behalve op grond van de overeenkomst zekerheidsconstructie.
10. Administratieve voorschriften
Overboekingen ten gunste van en opnames ten laste van de rekening en (rechts)handelingen met betrekking tot de
rekening zijn onderworpen aan door de bank vast te stellen (administratieve) voorschriften en aanwijzingen.
11. Toerekening betalingen
Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van al hetgeen aan de geldgever verschuldigd is met betrekking tot
de geldlening en wel in de volgorde zoals is omschreven in de op de geldlening van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
Vervolgens wordt een betaling toegerekend aan spaarinlegbedragen die de geldgever namens de rekeninghouder heeft
betaald conform het bepaalde in artikel 3 sub j. van deze voorwaarden. Als laatste strekt een betaling in mindering van
de bedragen die de rekeninghouder aan de bank verschuldigd is.
De bank kan een betaling naar keuze toerekenen aan een verschuldigd spaarinlegbedrag, boeterente, kosten of andere
bedragen die met betrekking tot de overeenkomst verschuldigd zijn.
12. Informatie
a
De bank verstrekt de rekeninghouder informatie over (het verloop van) de rekening en/of stelt hem in de gelegenheid kennis te nemen van informatie over (het verloop van) de rekening, waaronder mede wordt begrepen het op
elektronische wijze beschikbaar stellen van informatie over (het verloop van) de rekening (hierna te noemen:
rekeninginformatie).
b
De rekeninghouder is verplicht hem verstrekte rekeninginformatie terstond te controleren. Als de bank hem in de
gelegenheid stelt kennis te nemen van rekeninginformatie, dient de rekeninghouder ook periodiek te controleren
of hij de rekeninginformatie ontvangen heeft. De rekeninghouder dient de bank onverwijld in kennis te stellen van
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een eventuele onjuistheid in de rekeninginformatie.
De inhoud van door de bank ter beschikking gestelde rekeninginformatie -waaronder mede wordt begrepen op
elektronische wijze ter beschikking gestelde rekeninginformatie- geldt als door de rekeninghouder te zijn goedgekeurd indien de rekeninghouder deze niet heeft betwist binnen twaalf maanden nadat de rekeninginformatie geacht
kan worden de rekeninghouder te hebben bereikt. Indien in de rekeninginformatie rekenfouten voorkomen, is de
bank bevoegd en verplicht die rekenfouten te herstellen, ook nadat de genoemde termijn van twaalf maanden is
verstreken.

13. Faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsaneringsregeling, beslag
a
Gedurende faillissement of surseance van betaling van een rekeninghouder of de periode dat een wettelijke
schuldsaneringsregeling van toepassing is op de rekeninghouder, mogen alleen door de curator van de rekeninghouder, respectievelijk door de rekeninghouder met medewerking van de bewindvoerder, respectievelijk door de
bewindvoerder van de rekeninghouder beheers- en beschikkingshandelingen met betrekking tot (het tegoed op)
de rekening worden verricht, met in achtneming van het bepaalde in deze overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de overeenkomst zekerheidsconstructie. Indien de bank een desbetreffende rekening voor meerdere
rekeninghouders aanhoudt, is daarvoor tevens de medewerking van de andere rekeninghouder(s) vereist.
b
Bij beslaglegging onder de bank ten laste van een rekeninghouder mogen geen beschikkingshandelingen met
betrekking tot het onder het beslag vallende tegoed op de rekening worden verricht.
14. Aansprakelijkheid
a
Zodra en zolang de bank op grond van het bepaalde in artikel 44c van de Invorderingswet 1990, of een daarvoor
in de plaats komende bepaling en/of wetgeving, aansprakelijk is of kan zijn voor door de rekeninghouder dan wel
diens erfgena(a)m(en) verschuldigde belasting, is de bank niet verplicht een uitbetaling ten laste van de rekening
te doen. Of deze aansprakelijkheid zich voordoet of kan voordoen, staat uitsluitend ter beoordeling aan de bank.
Voor zover en zodra de bank aansprakelijk wordt gesteld voor de verschuldigde belasting is de bank bevoegd het
bedrag waarvoor zij aansprakelijk is gesteld, in mindering te brengen op, dan wel te verrekenen met het tegoed op
de rekening.
b
Als de bank het onder a. vermelde bedrag niet in mindering kan brengen op, dan wel niet kan verrekenen met het
tegoed op de rekening, is de rekeninghouder of diens erfgena(a)m(en) verplicht om op eerste verzoek van de bank
dit bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, aan haar terug te betalen.
15. Fusie, overdracht, splitsing
a
Bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de bank kunnen na juridische fusie of na juridische splitsing van de
bank (ook) zelfstandig -en hoofdelijk- worden uitgeoefend respectievelijk nagekomen door de rechtsopvolger(s)
van de bank.
b
De bank is bevoegd de rechtsverhouding(en), waarin de bank tot de rekeninghouder staat met de daaraan verbonden
nevenrechten, (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een derde. Door ondertekening van de overeenkomst verleent de rekeninghouder hieraan bij voorbaat medewerking.
c
Overal waar in de overeenkomst en de daarin toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden het woord ‘bank’ is
vermeld, dient na juridische fusie of juridische splitsing of overdracht (ook) begrepen te worden de rechtsopvolger(s) van de bank.
16. Opzegging
De rekeninghouder of de bank kan zonder opzeggingstermijn de overeenkomst opzeggen als:
het tegoed op de rekening niet meer is (her)verpand op grond van de overeenkomst zekerheidsconstructie,
de geldlening volledig is afgelost, of
de rekening inlegvrij is gemaakt zoals is omschreven in artikel 3 sub k . van deze algemene voorwaarden en het
tegoed op de rekening lager is dan EUR 1000,00. De bank kan dit bedrag wijzigen.
Voor zover nodig blijft de overeenkomst van kracht voor de afwikkeling daarvan.
17. Correspondentie
Alle informatie en/of mededelingen die de rekeninghouder met betrekking tot de rekening , de overeenkomst, deze
voorwaarden en/of de overeenkomst zekerheidsconstructie aan de bank wil of moet verstrekken, moet de rekeninghouder
sturen naar de Bank, per adres:
Obvion N.V.

Postbus 3005
6401 DM Heerlen
18. Wijziging algemene voorwaarden
De bank is bevoegd deze algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. Zij zal de rekeninghouder
ten minste dertig dagen voor de inwerkingtreding van een aanvulling, wijziging en/of vervanging hieromtrent informeren
dan wel in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen.
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