Voorwaarden vo
oor Incass
so-accepttanten
1 Definities
Bank

De bank waarmee
w
de In
ncassant de Overeenkomst
O
heeft geslote
en.

Debiteur

Een natuurlijk persoon of rechtsperso
oon, die een Machtiging
M
hee
eft
verstrekt.

Herroeping

Een tijdig conform de Voorschriften
V
d
door
de Debite
eur, ingediend
d
ot herroepen van
v
een nog niet
n
verwerkte
e Incassoverzoek to
opdracht.

Incassant

Het bedrijff dat of de ins
stelling die me
et de Bank de Overeenkomst
heeft geslo
oten.

Incasso

Product wa
aarbij de Inca
assant onder bepaalde
b
voorrwaarden en op
o
basis van Machtigingen Incasso-opdrrachten verstrrekt.

Incasso-zak
kelijk

Een incass
so-zakelijk is een
e
bijzonder soort incasso
o die uitsluiten
nd
bestemd is
s voor het inn
nen van bedragen bij een za
akelijke Debiteur.

Incassobatc
ch

Een als ee
en geheel aang
geboden verza
ameling Incas
sso-opdrachte
en
van dezelffde Incassant,, waarbij alle Incasso-opdra
I
achten hetzelffde
rekeningnummer van begunstigde en
n dezelfde uitv
voeringsdatum
m
hebben.

Incasso-opd
dracht

Een opdracht van de Incassant aan de
d Bank om ee
en bedrag in euro
e
v
de rekenin
ng van een De
ebiteur binnen
n het SEPA-ge
ebied
ten laste van
te incasseren.

Machtiging

Een aan de Incassant door een (zake
elijke) Debiteu
ur verstrekte
o ten laste van
v
zijn reken
ning te incasse
eren door mid
ddel
volmacht om
van Incass
so (zakelijk).

Overeenkom
mst

De tussen de Incassant en zijn Bank gesloten overreenkomst inz
zake
Incasso.

Overstapserrvice

De service
e van de gezam
menlijke bank
ken in Nederla
and, die
veranderen van betaalrekening van de
d ene naar de andere bank
ger maakt.
eenvoudig

Rekening

In de Overreenkomst vermelde rekening van de Incassant.

SEPA-gebied
d

alle landen
n van de Euro
opese Economische Ruimte en de landen
Zwitserlan
nd en Monaco..

Servicebure
eau

Een door de
d Incassant ingeschakeld
i
bedrijf dat namens de
Incassant bestanden bijj de Bank of bij
b een door de
e Bank
aangeweze
en derde aanllevert.

Uitvoerdatu
um

De datum,, waarop de In
ncasso-opdrac
cht is uitgevoerd door
creditering
g van de rekening van de In
ncassant en debitering
d
van de
rekening van
v
de Debiteur.

Voorschrifte
en

De voorschriften van de
e Bank ter zak
ke van Incasso
o (zakelijk), zoals
z
astgelegd in en
n op de Website.
die zijn va

Website

www.bngb
bank.nl of een
n subpagina hiiervan of een daarvoor in de
d
plaats tred
dende webpag
gina inclusief het
h besloten cliëntendeel
c
‘Extranet’ waartoe de In
ncassant toegang heeft mid
ddels de
n inloggegevens.
ontvangen

Werkdag

Elke dag (behalve zaterrdag en zonda
ag) met uitzon
ndering van ee
en
e
Target2 (s
settlement sys
steem DNB)-s
sluitingsdag.
bank- of een

2 Algemee
en
2.1 Het aan
ngaan van de Overeenkoms
O
st staat de Inc
cassant toe om
m na het verkrijgen van een
n
v
een Debitteur geld te in
ncasseren van
n diens bankre
ekening midde
els een Incass
soMachtiging van
opdracht.
Overeenkomstt zijn deze Voo
orwaarden voor Incasso-ac
cceptanten van
n toepassing. Dit
2.2 Op de O
zijn Producttvoorwaarden als bedoeld in
n de Overeenkomst BNG Be
etalingsverkee
er. Deze
voorwaarde
en gelden zowel voor Incass
so als voor Inc
casso-zakelijk
k, tenzij anderrs vermeld.
2.3 Op de O
Overeenkomstt zijn ook de Voorwaarden
V
Betaaldiensten
B
n en de Algem
mene Voorwaa
arden
van de Bank
k van toepass
sing, voor zove
er daarvan in deze bepaling
gen niet wordt afgeweken.
2.4 De Bank
k moet voldoe
en aan de rich
htlijnen (Ruleb
books) van de Europese Pay
yments Counc
cil
(EPC). De B
Bank mag wijz
zigingen in dez
ze Rulebooks zonder voorafgaande kenn
nisgeving
doorvoeren in de met u gesloten
g
overe
eenkomst, voo
orschriften en procedures. De Rulebooks
s zijn
te raadplege
en op de webs
site van de EP
PC (www.euro
opeanpaymenttscouncil.eu).
3 Looptijd en beëindiging
3.1 De Overreenkomst tre
eedt in werking op de datum
m van onderte
ekening door de
contractparttijen en wordtt aangegaan voor
v
onbepaallde tijd.
3.2 De Bank
k is gerechtigd
d de Overeenk
komst met on
nmiddellijke in
ngang te beëin
ndigen in geva
al de
Incassant te
e kort komt in
n nakoming va
an de verplichtingen die uit deze Overeenkomst
voortvloeien
n.
3.3 De Overreenkomst ein
ndigt automattisch bij beëindiging van de Overeenkomst BNG
Betalingsverkeer of indien de Incassan
nt 18 maanden
n geen gebruiik maakt van de
mst.
Overeenkom
3.4 De verp
plichtingen van
n partijen krac
chtens deze voorwaarden
v
m betrekking tot Incasso-met
opdrachten die zijn ingez
zonden voor de beëindiging van de Overe
eenkomst, blijjven
onverminde
erd van krachtt.
4 Vereisten
n Incassant
Voor het gebruik van Incasso dient de Incassant te voldoen aan de
d Voorschriftten. De Bank is
wijzigingen in en aanvulling
gen op deze Voorschriften
V
a
aan
te brenge
en. De Bank za
al de
gerechtigd w
Incassant hierover adequ
uaat informere
en via haar Website.
5 Machtiging
5.1 Een Mac
chtiging dient te voldoen aa
an de Voorsch
hriften. De Bank is gerechtigd de voor ee
en
Machtiging geldende
g
rege
els aan te pas
ssen. De Bank
k zal de Incass
sant hierover adequaat
informeren via haar Website.
emming van de
d Bank kan de
d Incassant namens
n
een derde partij
5.2 Na schriftelijke toeste
n van die derd
de partij op die
ens Debiteure
en incasseren,, indien deze Debiteuren
D
de
e
vorderingen
derde partij een Machtiging hebben ve
erstrekt en ten
n genoegen va
an de Bank is aangetoond dat
d
artij met de In
ncassant is overeengekome
en dat door de
e Incassant vo
orderingen nam
mens
de derde pa
de derde pa
artij worden ge
eïncasseerd. De
D Incassant staat er jegen
ns de Bank vo
oor in dat de
Debiteuren in kennis worrden gesteld dat
d de Incassa
ant gerechtigd
d is deze vorde
eringen te
incasseren.
5.3 De Incassant zal het document wa
aaruit blijkt da
at een Machtig
ging is verstre
ekt, tenminste
e 14
of zoveel lange
er als wettelijk vastgesteld), nadat de Machtiging is in
ngetrokken of
maanden (o
anderszins iis vervallen, bewaren.
b
Indie
en de Bank hierom verzoek
kt, verstrekt de
d Incassant haar
h
binnen 5 We
erkdagen een kopie van da
at document of
o op verzoek v
van de Bank het
h origineel.

6 Intrekke
en machtiging door de De
ebiteur
In geval de Debiteur de machtiging
m
inttrekt, dient de
e Incassant ingaande de da
ag na de werkdag
van ontvang
gst van de inttrekking te sto
oppen met hett inzenden van Incasso-opd
drachten in
kwestie en b
betreffende, al
a ingezonden Incasso-opdrrachten te ann
nuleren. Hetze
elfde geldt ind
dien
de Debiteurr de Incassantt verzoekt om incassobedra
agen van een andere rekening af te schriijven
dan in de orriginele machttiging genoem
md.
n inzake Inca
asso-opdrach
hten
7 Limieten
7.1 In de Ov
vereenkomst is het maxima
aal per batch in te zenden Incasso-opdra
achten vermeld.
Hetzelfde ge
eldt voor het, maximumbed
drag per Incas
sso-opdracht, per batch en per periode
vermeld.
e schriftelijke toestemming van de Bank mag de Incas
ssant hiervan niet
7.2 Zonder voorafgaande
onder genoem
mde toestemm
ming kunnen dergelijke Inca
asso-opdrachtten worden
afwijken. Zo
geweigerd.
k is in specifie
eke situaties g
gerechtigd een
nzijdig limieten te wijzigen. De Bank zal de
7.3 De Bank
Incassant hierover adequ
uaat informere
en.
n Incasso-op
pdracht
8 Inzenden
8.1 Voorafgaand aan het inzenden van
n een Incasso--opdracht dient de Incassant te beschikk
ken
ereikende Mac
chtiging.
over een toe
8.2 De Incassant zal de Debiteur
D
tijdig
g voorafgaand aan het inzen
nden van de Incasso-opdra
I
acht
ellen wanneerr en welk bedrag van diens rekening zal worden afges
schreven. Hierrvoor
in kennis ste
geldt, tenzijj anders is ove
ereengekomen, een minimumtermijn van 14 dagen vo
oor de gewenste
Uitvoerdatum.
e
bestand aa
an de Bank off een met de Bank
B
afgestem
mde derde partij
8.3 De Incassant zendt een
n. De Incassan
nt staat in voo
or de juistheid
d van de gegevens.
conform de Voorschriften
8.4 Incasso-opdrachten moeten
m
een minimaal
m
aanta
al werkdagen voor de gewe
enste
ngen. De actu
uele aanlevertermijnen zijn te vinden op de
uitvoerdatum door de Bank zijn ontvan
Website.
k behoudt zich
h het recht vo
oor om deze aanlevertermijnen te wijzige
en. De Bank zal
z de
8.5 De Bank
Incassant hierover adequ
uaat informere
en via haar Website.
an de Incasso-opdracht gee
eft de Incassa
ant toestemmiing voor de
8.6 Met het verzenden va
uitvoering d
daarvan.
9 Annulering
nt heeft de mo
ogelijkheid om
m een Incasso
o-opdracht of Incassobatch te annuleren
De Incassan
onder de vo
oorwaarden zo
oals vermeld in de Voorschrriften en overeenkomstig de procedures en
tijdlijnen va
an de Bank. De
e Bank zal zic
ch inspannen om
o een annuleringsopdrach
ht uit te voere
en,
maar is niett aansprakelijk
k voor de gev
volgen van een
n mislukte annulering.
10 Uitvoerring Incasso--opdracht
10.1 Indien een Incasso-opdracht wordt uitgevoerd, leidt dit tot creditering
c
va
an de Rekening en
debitering v
van de rekenin
ng van de Deb
biteur met hett bedrag van de
d Incasso-op
pdracht onder de
ontbindende
e voorwaarde (voor zowel creditering
c
als
s debitering) dat
d terugboek
king, zoals
beschreven bij artikel 11 ‘Terugboeking Incasso-opd
dracht’, plaats
svindt.
10.2 De Ban
nk is bevoegd de uitvoering
g van een Inca
asso-opdrachtt te weigeren of op te schorten
indien:
ant in strijd met
m het bepaalde in de Overeenkomst, de
eze bepalingen en/of de
a de Incassa
Voorschrifte
en handelt, da
an wel lijkt te handelen; of

b daartoe naar de mening
g van de Bank
k voldoende aanleiding
a
is, bijvoorbeeld
b
ter
t voorkoming of
van fraude; of
beperking v
c de bank van de Debiteu
ur -al dan niett op verzoek van
v
de Debiteur- de uitvoerring van
achten ten las
ste van de rek
kening van de Debiteur weig
gert; of
(bepaalde) Incasso-opdra
de Incasso-op
pdracht als ge
evolg van een technische oo
orzaak (bijvoo
orbeeld door een
e
d. de Bank d
fout in het b
bestandsforma
aat) niet kunn
nen verwerken
n.
oeking Incas
sso-opdracht
11 Terugbo
11.1 De Ban
nk is in de in artikel
a
11.2 ge
enoemde gevallen bevoegd
d tot terugboe
eking van een
Incasso-opd
dracht over te
e gaan. Terugb
boeking leidt tot
t debitering van de Reken
ning en creditering
van de reke
ening van de Debiteur
D
met het bedrag va
an de Incasso--opdracht.
11.2 De Ban
nk is bevoegd tot terugboeking van een Incasso-opdra
acht over te gaan
g
indien:
a daartoe naar de mening
g van de Bank
k voldoende aanleiding
a
is, bijvoorbeeld
b
t voorkoming of
ter
van fraude; of
beperking v
b de bank v
van de Debiteu
ur om terugbo
oeking heeft verzocht,
v
mits
s de debitering
g van de Reke
ening
op grond va
an terugboekin
ng plaatsvindtt binnen de vo
olgende termijn, die afhank
kelijk is van he
et
soort Machttiging:
2 Werkdage
en ingaande op de Uitvoerdatum voor Incasso-zakelijk
k; of
5 Werkdage
en ingaande op de Uitvoerdatum voor Incasso; of
c. de Debite
eur om terugb
boeking heeft verzocht, mits de debiterin
ng van de Rekening
op grond va
an terugboekin
ng plaatsvindtt binnen 56 ka
alenderdagen (8 weken) + 2 werkdagen
ingaande op
p de Uitvoerda
atum voor Inc
casso (artikel 11.2 sub c. ge
eldt derhalve niet voor Inca
assozakelijk).
nk is bevoegd de vorderingen uit hoofde van terugboe
ekingen te verrrekenen met de
11.3 De Ban
vorderingen
n die de Incassant nu of te enigertijd, uitt welke hoofde
e dan ook, al dan
d
niet
opeisbaar, o
op de Bank he
eeft of krijgt.
11.4 De Ban
nk is gerechtig
gd ingeval van
n terugboekin
ng, voorzover de Bank alsda
an een
rentevergoe
eding verschuldigd is aan (d
de bank van) de Debiteur, met dezelfde valutadatum een
door de Ban
nk te bepalen rentevergoed
ding in rekenin
ng te brengen zoals vermeld in de
Voorschrifte
en.
11.5 De Inc
cassant spant zich in om he
et aantal terug
gboekingen to
ot een minimum te beperken.
chte Incasso
o-opdracht
12 Onterec
12.1 Tot uitterlijk dertien maanden na de datum waa
arop het bedra
ag op basis va
an de Incasso
oopdracht is afgeschreven van de reken
ning van de Debiteur, heeftt de Debiteur recht op
ng van het geïïncasseerde bedrag indien:
terugbetalin
a de Incassa
ant niet in bez
zit is van een toereikende, schriftelijke of
o elektronisch
he Machtiging c.q.
de Incassan
nt de Machtiging niet kan to
onen;
b de Machtiging is ingetro
okken, vóórda
at de Incasso--opdracht hee
eft plaatsgevon
nden;
a
een Machttiging te stelle
en eisen of om
m een andere
c een Machttiging niet voldoet aan de aan
reden niet g
geldig is;
12.2 De Ban
nk zal het geïn
ncasseerde be
edrag aan de Debiteur terugbetalen indie
en de Debiteu
ur
daar krachte
ens deze bepa
aling recht op heeft. Ter zake van die be
etaling heeft de
d Bank een
vordering op de Incassan
nt.
nk is bevoegd een dergelijk
ke vordering van
v
haar op de
e Incassant op
p basis van he
et
12.3 De Ban
bepaalde in dit artikel te verrekenen.
12.4 Artikel 12 is niet van
n toepassing op
o een Incass
so-zakelijk.

13 Oversta
apservice
De Incassan
nt zal, zodra de
d Incassant daartoe
d
in verrband met de uitvoering van
n de interbanc
caire
Overstapserrvice een verz
zoek van of na
amens de ban
nk van de Deb
biteur heeft on
ntvangen, niett
langer incas
sseren ten laste van de in de
d Machtiging opgenomen (‘oude’)
(
reken
ning maar
uitsluitend tten laste van de
d in het verz
zoek vermelde
e ‘nieuwe’ rekening. De Incassant is verp
plicht
om het in de vorige zin bedoelde
b
verzo
oek te beware
en conform he
et bepaalde, in
n artikel 5 ond
der
htiging.
lid 3, bij en als onderdeel van de Mach
ebureau
14 Service
14.1 De Inc
cassant is bij de
d uitvoering van de Overeenkomst bevo
oegd gebruik te
t maken van
n de
diensten van een Service
ebureau. De Bank is hierbij geen partij in
n de overeenkomst tussen
bureau.
Incassant en het Serviceb
ervicebureau dient
d
alle verp
plichtingen voo
ortvloeiend uit de Overeenk
komst in acht te
14.2 Het Se
nemen. De Incassant blijft echter te alllen tijde verantwoordelijk jegens
j
de Ban
nk.
aatregelen
15 Noodma
De Bank heeft het recht om
o in het bela
ang van de ve
eiligheid van het
h betalingsverkeer op eige
en
specifieke situ
uaties noodma
aatregelen te treffen ten aa
anzien van de verwerking en/of
initiatief in s
aanlevering van Incasso--opdrachten (b
bijvoorbeeld in geval van (v
vermeende) fraude), zonde
er tot
devergoeding gehouden te zijn.
z
enige schad
akelijkheid
16 Aanspra
16.1 De Inc
cassant is zelf verantwoorde
elijk voor de juistheid van d
de gegevens in een incasso
oopdracht.
nk is niet aans
sprakelijk voo
or schade die ontstaat
o
wann
neer in de inca
asso-opdrachtt een
16.2 De Ban
IBAN wordt doorgegeven
n dat niet van de betreffend
de debiteur is.
16.3 De Ban
nk is niet aans
sprakelijk voo
or schade die ontstaat
o
als u dezelfde inca
asso-opdrachtten
meer dan éé
én keer instuu
urt.
16.4 De Ban
nk is niet aans
sprakelijk voo
or schade als gevolg
g
van on
ngeldige of onjjuiste
machtiginge
en of een teru
ugboeking.

