Triodos Bank.
Dit zijn onze
algemene voorwaarden
Zaken Rendement Rekening
en Zaken Deposito

Algemeen
1.

2.

Algemeen

2.1

Deze Voorwaarden zijn van toepassing
op de rechtsbetrekking tussen de
Rekeninghouder en de Bank.
Op de rechtsbetrekking tussen de Bank
en de Rekeninghouder zijn mede van
toepassing:

door overschrijving van en naar
een Tegenrekening ten name van
de Rekeninghouder(s) of een door
de Bank goedgekeurde rekening
van een derde. De Bank is bevoegd
betalingsopdrachten niet uit te voeren
wanneer er, naar het oordeel van
de Bank, sprake is van oneigenlijk
gebruik van de spaarrekening als
betaalrekening.

bij en/of rekeningen: de aanvullende
voorwaarden en/of rekening (zoals van
tijd tot tijd gewijzigd).

Definities
De Bank: Triodos Bank nv, gevestigd
en kantoorhoudende te Zeist;
Rekening: een spaarrekening
of spaardeposito dat door de
Rekeninghouder bij de Bank is geopend
in de vorm van: de zaken rendement
rekening, het Zaken Deposito of enige
andere vorm voor zakelijk gebruik
zoals op internet of in enig ander
publicatiemateriaal van de Bank is
omschreven;
Rekeninghouder: de natuurlijke
persoon of rechtspersoon die een
Rekening voor zakelijk gebruik heeft
geopend en als zodanig door de Bank
is geaccepteerd;
Tegenrekening: de (maximaal twee)
door de Rekeninghouder aangewezen
rekening(en) op naam van de
Rekeninghouder aangehouden bij een
Nederlandse bank- of giro-instelling,
ten gunste en/of ten laste waarvan
ingevolge deze Voorwaarden mutaties
kunnen plaatsvinden;
Voorwaarden: algemene voorwaarden
zaken rendement rekeningen en Zaken
Deposito’s’s (zoals van tijd tot tijd
gewijzigd).

2.2

tot tijd gewijzigd);

2.3

Voor zover de Voorwaarden afwijken
van het bepaalde in bovengenoemde
documenten, prevaleren de
Voorwaarden.

2.4

De Rekeninghouder zal alle instructies
van de Bank strikt opvolgen. De Bank
is te allen tijde gerechtigd om deze
instructies te wijzigen. De Bank zal
de Rekeninghouder van dergelijke
wijzigingen op de hoogte stellen.

2.5

3.

De Rekeninghouder verklaart dat hij
te allen tijde op de hoogte is en zal zijn
van de inhoud van de Voorwaarden
alsmede alle door de Bank verstrekte
instructies en deze zal naleven.

de algemene bankvoorwaarden,
opgesteld door de Nederlandse
Vereniging van Banken (zoals van tijd

Bijschrijvingen
en afschrijvingen
Bijschrijvingen en afschrijvingen
kunnen uitsluitend geschieden
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6.1

Ten aanzien van de opnamelimieten en
opnamekosten geldt, tenzij anders is
bepaald, het volgende:

6.2

Het Zaken Deposito, indien aangegaan
voor 1 januari 2011, biedt geen
boetevrije opnamemogelijkheid.
Bij Zaken Deposito’s geldt de per
deposito overeengekomen einddatum
als opnamedatum. Bij tussentijds
openbreken van deze spaarvorm zal
de Bank 3% opnamekosten in rekening
brengen.

6.3

Rekeningafschriften
Van alle mutaties op Rekeningen aan
de Rekeninghouders zal door de Bank
opgave worden gedaan door middel
van een rekeningafschrift, onder
meer vermeldende de naam van de
Rekeninghouder, het vorige tegoed, de
mutatiedatum, de rentedatum en het
nieuwe tegoed.

5.

Opnamelimieten
en opnamekosten

Tegenrekeningen
Mededeling aan de Bank van een
wijziging in de tenaamstelling en/of het
nummer van een Tegenrekening kan
uitsluitend door de Rekeninghouder
schriftelijk geschieden.

4.

6.

6.4

In bijzondere gevallen - zulks ter
beoordeling van de Bank - kan de Bank
ten gunste van de Rekeninghouder(s)
afwijken van bovenstaande regels
en geen of lagere opnamekosten in
rekening brengen.
Bij Zaken Deposito’s, indien aangegaan
voor 1 januari 2011, kan zonder
berekening van kosten worden
opgenomen in geval van de aankoop
van effecten door bemiddeling van
de Bank, bij opname ten behoeve
van de aankoop van een eigen
woning en bij overlijden of huwelijk
van de Rekeninghouder. Indien de
Rekeninghouder een rechtspersoon
betreft kan het Zaken Deposito
voortijdig en zonder berekening van
kosten worden opgenomen in

geval van ontbinding van de
rechtspersoon.
6.5

Voor zover nodig in afwijking van 6.2 en
6.4 hierboven geldt het volgende voor
Zaken Deposito’s’s die vanaf 1 januari
2011 zijn geopend. Het tussentijds
openbreken van een Zaken Deposito’s
is in principe niet mogelijk. Hierop
gelden de volgende uitzonderingen:

a)

een Zaken Deposito’s kan tussentijds
worden opengebroken tegen de
betaling van een boete die 1.5%
bedraagt per onafgebroken jaar over
het tegoed dat wordt opgenomen,
met een maximum van 10% waarbij
minmaal 500 euro moet worden
opgenomen;

b)

een Zaken Deposito met een
oorspronkelijke looptijd van drie jaar
of minder kan tussentijds zonder
boete worden opengebroken indien het
opgenomen bedrag wordt aangewend
ten behoeve van de aankoop van
effecten via de Bank; of,

c)

een spaardeposito kan te allen tijde
zonder boete geheel of gedeeltelijk
worden opgenomen in het kader van de
vereffening van:
de nalatenschap van een
Rekeninghouder die natuurlijke
persoon is;
het vermogen van een ontbonden
rechtspersoon of onderneming.

7.

Saldo, eerste inleg en looptijd
Bij de Zaken Rendement Rekening geldt
geen minimum saldo of eerste inleg
en is de looptijd onbepaald. Bij Zaken
Deposito’s geldt een eerste inleg van
€ 10.000,–. De looptijd is vast tussen
1 en 10 jaar. Een looptijd korter dan
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8.

Rente

8.1

Het maximum percentage van de
rentevergoeding wordt vastgesteld
door de Bank. De Bank is te allen tijde
gerechtigd het maximaal te vergoeden
rentepercentage op de geboden
spaarvormen te wijzigen. Van deze
wijzigingen zal de Rekeninghouders
mededeling worden gedaan door
middel van een bericht in een
eerstvolgende publicatie van de Bank
en/of door middel van publicatie in
een landelijk verschijnend dagblad en/
of het internet. De rentevergoeding
op Zaken Deposito wordt gedurende
de overeengekomen looptijd niet
gewijzigd.

8.2

8.3

9.

De rente wordt vergoed over het
aanwezige saldo. De rentevergoeding
over bijschrijvingen gaat in op de
rentedatum.
Bij de Zaken Rendement Rekening
wordt per 31 december (met
rentedatum 1 januari) van elk
kalenderjaar de tot die datum
opgebouwde rente op de Rekening
bijgeschreven. Bij een Zaken Deposito
met een looptijd langer dan een jaar
wordt de rente overgemaakt per 31
december (met rentedatum 1 januari),
tenzij anders overeengekomen, op de
bij de Bank op dat moment bekende
Tegenrekening van de Rekeninghouder.
Ingeval van opheffing van een Rekening
wordt de opgebouwde rente over het
verstreken tijdvak sedert voorafgaande
datum van rentevergoeding
bijgeschreven.

Aansprakelijkheid

op te schorten, zonder tot enige
schadevergoeding ter zake gehouden
te zijn. De Bank zal de Rekeninghouder
van de wijziging of opschorting op de
hoogte stellen.

schade, die niet door haar opzet of
grove schuld is ontstaan. De Bank is
uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade. De Bank is niet aansprakelijk
voor indirecte schade, gevolgschade
en/of gederfde winst.

1 jaar is mogelijk bij een inleg van
minimaal € 50.000,–.

10.

Persoonsgegevens

12.

Rekeninghouder stemt, voor het geval
de instemming van Rekeninghouder is
vereist, er mee in dat de Bank gegevens
over Rekeninghouder verstrekt aan
derden, waaronder toezichthoudende
en fiscale autoriteiten, voor zover de
Bank hiertoe is verplicht op grond van
enig dwingend voorschrift of usance
waaraan Rekeninghouder of de Bank is
gebonden.

11.

Wijziging, opschorting en
opzegging

11.1

Opzegging van de Rekening dient
schriftelijk te geschieden. Bij het Zaken
Deposito geldt de overeengekomen
einddatum en is tussentijds opzeggen
in beginsel niet mogelijk voor zover
dit niet uitdrukkelijk is toegestaan in
dit reglement. In bijzondere gevallen zulks ter beoordeling van de Bank - kan
de opzegging van een Zaken Deposito
op een eerder moment geschieden.
Bij opzegging van de Rekening geldt
de regeling van artikel 6 van de
Voorwaarden met betrekking tot de
verschuldigdheid van opnamekosten.

11.2

Zowel de Rekeninghouder als de
Bank kunnen te allen tijde schriftelijk
opzeggen tegen de eerste dag
van de eerstvolgende maand met
inachtneming van een opzegtermijn van
één week.

11.3

De Bank is te allen tijde gerechtigd
met onmiddellijke ingang de relatie
te wijzigen of geheel of gedeeltelijk

De Bank is niet aansprakelijk voor
4

Wijziging en aanvulling 		
Voorwaarden
De Bank is gerechtigd deze
Voorwaarden te wijzigen of aan
te vullen. Dergelijke wijzigingen
en aanvullingen zullen voor de
Rekeninghouder bindend zijn dertig
dagen nadat daaraan door publicatie
op het internet, en/of in een publicatie
van de Bank en/of in een landelijk
verspreid dagblad bekendheid is
gegeven.

13.

Rechts- en forumkeuze,
geschillenregelingen en
garantieregeling

13.1

Op deze Voorwaarden gebaseerde
rechtsbetrekking tussen de
Rekeninghouder en de Bank is
Nederlands recht van toepassing.

13.2

Als de toepassing van de Voorwaarden
nadelige gevolgen voor de
Rekeninghouder heeft, kan de Bank ten
gunste van de Rekeninghouder daarvan
afwijken, als de Bank vindt dat dit
redelijk en billijk is.

13.3

De Rekeninghouder mag een klacht
bij de Bank indienen als hij niet
tevreden is met de dienstverlening
door de Bank. De Bank zal de klacht
in behandeling nemen, vastleggen en
tijdig behandelen. De Bank heeft een
klachtenreglement. Dit is te vinden op
www.triodos.nl en wordt op verzoek
kosteloos toegezonden.

13.4

Indien de Rekeninghouder niet

tevreden is met de uitkomst van
de klachtenprocedure kan hij het
geschil voorleggen aan de bevoegde
Nederlandse rechter, tenzij de wet
bepaalt dat het geschil aan een
buitenlandse rechter moet worden
voorgelegd.
13.5

De Bank is aangesloten bij het
Depositogarantiestelsel. De tekst van
deze regeling is opvraagbaar bij de
Bank.

14.

Inwerkingtreding
Deze Voorwaarden treden in werking
per 1 januari 2011 en komen in de
plaats van de Voorwaarden zoals deze
voordien luidden.
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