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Datum/tijd 13 juli 2015, 14:27

G-Rekening

Overeenkomst

Rekeninghouder(s)

Statutaire naam Puts Elektro B.V.

Statutaire vestigingsplaats Maasbracht

Handelsregisternummer 13040722

Hierna (zowel samen als afzonderlijk) te noemen: rekeninghouder.

Bank

Statutaire naam Coöperatieve Rabobank Roermond-Echt U.A. gevestigd te Roermond

Vestigingsplaats ROERMOND

Hierna te noemen: bank.

De rekeninghouder en bank komen hierbij het volgende overeen:

Betalen

Ten behoeve van de rekeninghouder houdt de bank de volgende rekening(en) aan onder

de volgende voorwaarden:

Nummer en naam rekening NL04 RABO 0991 2418 19 EUR G-Rekening

(Administratieve)
tenaamstelling

Puts Elektro BV

Correspondentieadres HOFSTR 6, 6051 JD  MAASBRACHT

Creditrente

Creditrente De bank kan over een tegoed op de rekening een rente vergoeden of in rekening

brengen.

Renteberekeningsgrondslag De rente wordt vergoed over het gemiddelde creditsaldo over een afrekenperiode van

3 maanden.

Dit saldo wordt bepaald door het totaal van de dagelijkse rentedragende creditsaldi te

delen door het aantal kalenderdagen van de betreffende periode.

Dit saldo wordt volgens onderstaand overzicht verdeeld in saldoschijven, waarna over

het bedrag in elke saldoschijf de bij de betreffende schijf behorende rente wordt

berekend.

Renteberekeningsmethode De rente wordt berekend met inachtneming van een door de bank te bepalen

valuteringsregeling. De rente wordt over een afrekenperiode van 3 kalendermaanden

achteraf berekend en na de betreffende afrekenperiode op de rekening bij- of

afgeschreven op een door de bank te bepalen wijze.

Slotopmerking Als daartoe naar het oordeel van de bank aanleiding bestaat, kan de bank altijd de

vermelde saldo-schijven, berekeningsmethode, berekeningsperiode, afrekenperiode,

valuteringsregeling en/of rentetarieven wijzigen.

Creditrente Saldoschijf Huidige rente

Tot EUR 0,00 0,000% per jaar

Van EUR 0,00 tot EUR 10.000,00 0,000% per jaar

Van EUR 10.000,00 tot EUR 40.000,00 0,000% per jaar
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Bijzondere afspraken

Kosten De bank en/of een Rabobank, zowel samen als ieder afzonderlijk, kan/kunnen voor de

G-Rekening en/of één of meer van de door de bank/de Rabobank verleende

(elektronische) bankdiensten en/of producten en/of functionaliteiten kosten, tarieven of

provisies in rekening brengen op door de bank te bepalen tijdstippen. In het bijgaande

Tarievenoverzicht treft u hiervan een overzicht aan. De bank is altijd bevoegd de kosten,

tarieven, provisies, berekeningsperiode, berekeningsmethode en/of afrekenperiode te

wijzigen.

Wijzigingen De bank en/of een Rabobank is altijd bevoegd producten en/of (bank)diensten en/of de

daarvoor verschuldigde vergoeding(en) in te trekken, te beëindigen, te vervangen en/of

te wijzigen en de tijdstippen van betaling, de berekeningsmethode en – periode van de

vergoedingen te wijzigen. De bank stelt de rekeninghouder – zo mogelijk tevoren – in

kennis van een dergelijke intrekking, beëindiging, vervanging of wijziging.

Volmacht tot afschrijving De rekeninghouder geeft de bank en/of een Rabobank hierbij onherroepelijk volmacht –

met het recht van substitutie – om de bedragen die de bank uit hoofde van de

overeenkomst en/of de van toepassing verklaarde voorwaarden en/of de bijlagen en/of

door de bank en/of een Rabobank verleende (elektronische) bankdiensten en/of

producten en/of functionaliteiten van hem te vorderen heeft of mocht hebben van één of

meer (mede) op naam van de rekeninghouder gestelde rekeningen bij de bank

automatisch af te (doen) schrijven. De rekeninghouder dient er voor te zorgen dat het

saldo of de kredietruimte op deze rekening(en) toereikend is om deze afschrijvingen

mogelijk te maken.

Volmacht De rekeninghouder verleent hierbij (voor zover nodig) aan de bank onherroepelijk

volmacht – met het recht van substitutie – tot de uitoefening door de bank van alle aan

haar in deze akte en de in deze akte van toepassing verklaarde algemene voorwaarden

toegekende bevoegdheden, rechten en volmachten.

Eerdere overeenkomsten Voor zover met betrekking tot de in deze overeenkomst vermelde (aanvragen (tot

wijziging) van) producten en/of (bank)diensten en/of functionaliteiten (met betrekking

tot de specifiek vermelde rekeninghouder en/of kaarthouder) - en voor zover het product

een rekening betreft met betrekking tot dat specifiek vermelde rekeningnummer - reeds

eerder met dezelfde rekeninghouder en/of gevolmachtigde en/of (weder)partij(en) één of

meer overeenkomst(en) (G-Rekening) is/zijn aangegaan, vervangt het bepaalde daarover

in deze overeenkomst het bepaalde daarover in eerdere overeenkomsten.

Voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- Algemene Bankvoorwaarden

- Algemene voorwaarden voor de rekening-courant van de Rabobank 2015.
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Ondertekening

Ondertekening De rekeninghouder verklaart de op deze overeenkomst toepasselijk verklaarde

voorwaarden en bijlagen te hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen en

te aanvaarden.

De rekeninghouder gaat ermee akkoord dat de bank hem ook langs elektronische weg

mededelingen kan doen, informatie kan geven en (wijzigingen en/of aanvullingen van)

de (algemene) voorwaarden en bijlagen ter beschikking kan stellen.

Rekeninghouder Puts Elektro B.V.

Plaats Roermond

Datum

(Wettelijk)

vertegenwoordiger

P.M.G. Puts Handtekening 000001222

Namens de bank

Plaats

Datum

Handtekening 0
0
0
0
0
12222
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