Voorwaarden vo
oor Incass
somachtigen
1 Definities en interpre
etatie
s in deze Voorwaarden heb
bben dezelfde betekenis als de definities in de
De definities
Voorwaarde
en Betaaldiens
sten en de Voo
orwaarden Inc
casso-accepta
anten tenzij anders
a
gedefinieerd
d in deze Voorrwaarden. Wa
aar in de Voorwaarden Beta
aaldiensten sp
prake is van de
e
‘Voorwaarde
en’ dient dit gelezen
g
te worrden als een verwijzing
v
naa
ar deze Voorwaarden. Voortts
hebben de volgende
v
gede
efinieerde beg
grippen de vollgende beteke
enis:
Beveiligings
smiddelen

De door de
e Incassant ze
elf op voorsch
hrift van de Ba
ank gegeneree
erde
beveiliging
gsmiddelen, zoals gebruikersnaam, wach
htwoord, RSA
private key en webcertificaten voor o.a.
o
andere Java, PHP en .N
NET
integratie.

Debetbank

De bank van
v
de Debiteu
ur die verantw
woordelijk is voor
v
het afgev
ven
van de Inc
cassomachtiging.

Debiteur

Een natuurlijk persoon of rechtsperso
oon die via de
e website van de
ng heeft versttrekt.
Incassant een Machtigin

Gebruiker

Een persoo
on die namens de Incassan
nt bevoegd is in te loggen en
e
gebruik te maken van het
h Portaal.

Gebruikersh
handleiding

De handleiding die de werking
w
van he
et Portaal bes
schrijft en
s bevat die de Incassant die
ent op te volgen in het kade
er
instructies
van Incass
somachtigen, zoals van tijd
d tot tijd gewijjzigd.

Incassomac
chtiging

Een door de
d Debiteur aa
an de Incassa
ant online via Incassomachttigen
verstrekte
e Machtiging.

Incassomac
chtigen

De door de
e Bank beschiikbaar gesteld
de digitale
incassoma
achtigingsmethode waarmee de Incassan
nt de Debiteurr in
staat stelt via de eigen besloten interrnetbankierom
mgeving een
digitale Incassomachtiging op de web
bsite van de Incassant af te
e
geven.

Integratiedo
ocumenten

De documenten waarin de technische
e integratie va
an
achtigen met de website va
an de Incassan
nt wordt
Incassoma
beschreven, zoals van tijd
t
tot tijd gew
wijzigd.

Mandate Se
ervice Providerr

Een diensttverlener die het
h technisch mogelijk maa
akt

(MSP)

Incassoma
achtigen te inttegreren in de
e website van de Incassant via
zijn techniische omgevin
ng.

Merkhouderr

Currence H
Holding B.V. of
o een dochterr van Currence Holding B.V
V.

Overeenkom
mst

De tussen de Incassant en zijn Bank gesloten overreenkomst inz
zake
Incassoma
achtigen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Portaal

De gebruik
kersinterface van Incassom
machtigen waa
armee de
Incassant instellingen van
v
zijn aanslu
uiting voor Inc
cassomachtige
en
onder mee
er kan wijzigen en gegeven
ns van digitale
e
incassoma
achtigingen ka
an inzien.

Rules & Reg
gulations

De Rules & Regulations Incassomach
htigen zoals va
astgesteld doo
or

Incassomac
chtigen

Currence IIncassomachttigen B.V., zoa
als van tijd tott tijd gewijzigd.

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.

Servicedesk
k

De klanten
nservice van de
d Bank die in
n het kader va
an
Incassoma
achtigen bereiikbaar is.

2 Algemee
en; verband met
m Voorwaa
arden voor Incasso-acce
I
eptanten
2.1 Het aan
ngaan van de Overeenkoms
O
st staat de Inc
cassant toe om
m Incassomac
chtigingen te
verkrijgen.
Overeenkomstt zijn deze Voo
orwaarden van toepassing. Dit zijn Produ
uctvoorwaarde
en
2.2 Op de O
als bedoeld in de Overeenkomst BNG Betalingsverke
B
eer.
2.3 Op de O
Overeenkomstt zijn ook de Voorwaarden
V
Betaaldiensten
B
n en de Algem
mene Voorwaa
arden
en de voorw
waarden voor Incasso-accep
ptanten van de
d Bank van to
oepassing, voor zover daarrvan
in deze bepalingen niet wordt
w
afgewek
ken. De Incass
sant stemt erm
mee in dat de
e Bank nieuwe
e
arden op digittale wijze aan de Incassantt kan verstrekken.
versies van deze voorwaa
2.4 In geval van strijdigh
heid tussen de
e Overeenkom
mst, deze Voorrwaarden, de Voorwaarden
V
mene Voorwaarden en de Vo
oorwaarden In
ncasso-accepttanten is de
betaaldienstten, de Algem
volgende vo
oorrangsregeliing van toepassing:
I. de Overee
enkomst;
II. deze Voo
orwaarden;
III. de Voorrwaarden voorr Incasso-acce
eptanten
IV. de Voorw
waarden Beta
aaldiensten; en
V. de Algem
mene Voorwaa
arden.
2.5 De Overreenkomst komt tot stand na
n een bevesttiging van de Bank aan de Incassant datt
Incassomac
chtigen ten be
ehoeve van de
e Incassant is geactiveerd voor
v
het ontva
angen van
Incassomac
chtigingen.
2.6 De Bank
k is gebonden
n aan de Rules
s & Regulation
ns Incassomac
chtigen. In ge
eval van
strijdigheid tussen de Rules & Regulatiions en de Ov
vereenkomst zal
z de Bank de
e dienstverlen
ning
inzake Incas
ssomachtigen
n uitvoeren op
p basis van de Rules & Regu
ulations Incass
somachtigen.
2.7 De Incassant dient allle toepasselijke bepalingen
n uit de gebruikershandleiding en de
ocumenten strrikt op te volg
gen.
Integratiedo
3 Looptijd,, wijziging en beëindigin
ng
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 te allen tijjde gerechtigd
d Incassomachtigen, de Ov
vereenkomst, deze
Voorwaarde
en, de gebruik
kershandleidin
ng en/ of de In
ntegratiehandleiding met on
nmiddellijke
ingang te w
wijzigen, op te schorten dan wel te beëind
digen zonder tot
t enige scha
adevergoeding
g ter
zake gehoud
den te zijn, in
n geval de Incassant te kortt komt in nako
oming van de verplichtinge
en die
uit deze Ove
ereenkomst voortvloeien
v
off indien de Ba
ank daartoe do
oor derden, waaronder
w
de
merkhouderr, wordt gedw
wongen.
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 Overeenko
omst.
mst is de Inca
assant verplich
ht onmiddellijk
k de koppeling
g
3.4 Na beëindiging van de Overeenkom
omachtigen uiit zijn website
e te verwijdere
en.
met Incasso
4 Dienst Ba
ank en verpllichtingen Ba
ank aan Inca
assant
4.1 De dienst houdt in da
at de Bank:
sant het rechtt verschaft Inc
cassomachtige
en in zijn web
bsite als
1. de Incass
incassomachtigingsmetho
ode voor Debiiteuren aan te
e bieden;
sport en de ve
erwerking van machtigingsg
gegevens verz
zorgt met betrrekking tot de
e
2. het trans
door de Inca
assant aangeb
boden autoris
satieverzoeken
n voor Incasso
omachtigen aa
an de Bank; en
e
3. de status
s van het verz
zoek voor Inca
assomachtigen
n levert aan de
d Incassant;
4.2 De Bank
k verklaart dat een aan de Cliënt getoonde Incassoma
achtiging steeds voldoet aan de
regels die daaraan in het SDD Ruleboo
ok zijn gesteld
d. De Debiteurr heeft deze elektronisch
e
met de (variab
bele) gegevens
s zoals de Ban
nk deze aan de
d Incassant heeft
h
verstrektt.
bevestigd m

4.3 De Bank
k verklaart dat op het mom
ment van afgiftte van de Inca
assomachtigin
ng er geen
incassoblokkade bestond op de rekenin
ng van de Deb
biteur. De Debiteur kan, op
p ieder gewenst
e Incassomac
chtiging, een incassoblokkad
de instellen.
moment na afgifte van de
4.4 De Bank
k vrijwaart de
e Incassant van vorderingen
n door de Ban
nk van de Deb
biteur in geval
deze de autthenticiteit van
n de incassom
machtiging bettwist (bijv. door een ingedie
ende MOI) ma
aar
waarvan de Incassant een door de Ban
nk van afnemer onderteken
nde Incassomachtiging kan
overleggen die op een latter moment niet gewijzigd of ingetrokken is.
ssant
5 Verplichttingen Incas
5.1 Geduren
nde de gehele
e looptijd van de overeenko
omst dient de Incassant:
a. een Incas
ssocontract te
e hebben geslo
oten met de Bank
B
of met een andere bank;
b. alle wijzig
gingen die hij door laat voe
eren op zijn In
ncassocontract en welke be
etrekking hebb
ben
op een juistte vermelding van zijn gege
evens op de in
ncassomachtig
ging onmiddellijk te laten
wijzigen op de overeenko
omst;
c. een Reke
ening bij de Ba
ank aan te houden; en
d. de afgege
even Incassom
machtigingen van haar deb
biteuren op te slaan, te beheren, te
administrere
en en te archiiveren tot min
nimaal 14 maa
anden na de laatste Incasso
o-opdracht.
5.2 De Incassant is veran
ntwoordelijk voor
v
de inhoud
d en het techn
nisch onderhoud van zijn
d
alle ko
osten daarvan.De incassantt draagt zorg voor
v
de aansc
chaf van alle
website en draagt
aansluitinge
en, (telecomm
municatie) app
paratuur en prrogrammatuurr die nodig zijn in het kaderr van
Incassomac
chtigen. De Ba
ank is geen pa
artij bij eventu
uele overeenk
komsten die de
e Incassant in
n dat
verband me
et derden dien
nt te sluiten. Indien met voo
ornoemde aan
nschafkosten zijn gemoeid,,
komen die v
voor rekening van de Incas
ssant.
5.3 De Incassant integree
ert Incassoma
achtigen in zijn website con
nform de Integ
gratiedocumenten,
ershandleiding
g en met behu
ulp van softwa
are verstrekt door
d
de Bank.. De Incassant is
de Gebruike
te allen tijde
e verplicht gebruik te make
en van de mee
est recente ve
ersie van Inca
assomachtigen
n en
zo nodig onmiddellijk zijn
n integratie te vernieuwen. De kosten van de integratiie komen ten laste
assant. Bij de integratie van
n Incassomach
htigen in zijn website en/off bij het gebru
uik
van de Inca
van Incasso
omachtigen ka
an de Incassan
nt gebruikmak
ken van de diensten van ee
en Mandate
Service Prov
vider (MSP), onder
o
meer vo
oor het behere
en van de inte
egratie en/of de opslag van
n
ontvangen iincassomachtigingen. Het gebruikmaken
g
n van de diens
sten van een MSP
M
is voor
rekening en
n risico van de
e Incassant.
5.4 De Bank
k is geen partij bij de overe
eenkomst tuss
sen de Incassa
ant en de Deb
biteur. De
Incassant vrijwaart de Ba
ank van elke aansprakelijkh
a
heid die het ge
evolg is van het
h niet of het niet
omen van enige verplichting uit hoofde van
v
de overee
enkomst tusse
en de Incassan
nt en
correct nako
de Debiteurr.
5.5 Als de Incassant kostten in rekening brengt aan de Debiteur voor
v
de afgifte
e van een
chtiging dan is
s de Incassantt verplicht dez
ze kosten voorafgaand aan de afgifte van
n de
Incassomac
incassomachtiging inzichttelijk te make
en aan de Deb
biteur.
actiedata en de persoonsgegevens van de Debiteur go
oed
5.6 De Incassant is verplicht de transa
men. Het is de
e Incassant nie
et toegestaan deze gegevens te publicerren en/of aan
te bescherm
derden besc
chikbaar te ste
ellen zonder d
de uitdrukkelijjke toestemming van de De
ebiteur.
5.7 Het is de Incassant niet toegestaan
n Incassomac
chtigen aan de
e Debiteur aan
n te bieden vo
oor
en/of diensten
n die gerelatee
erd zijn aan de
e illegale activ
viteiten.
producten e
5.8 Het is de Incassant niet toegestaan
n technische processen
p
in gang
g
te zetten
n of te laten
an waarvan hijj redelijkerwijs kan vermoe
eden dat deze de Bank dan wel de overig
ge
voortbestaa
gebruikers v
van Incassomachtigen hind
deren of de die
enstverlening van Incassom
machtigen nad
delig
beïnvloeden
n. Onder zulke
e technische processen
p
worrdt onder ande
ere, maar niett uitsluitend,
bedoeld hett verrichten do
oor de Incassa
ant van grote aantallen statusverzoeken ten aanzien van
v
Incassomac
chtigen in zeerr korte tijd.

5.9 De Incassant dient minstens
m
één keer
k
per week
k het directory
yprotocol (oph
halen debetlijs
st) uit
te voeren.
cassant zal de gegevens die
e hij verkrijgt vanuit de ban
nk van haar Debiteur (de
5.10 De Inc
debetinstelling) over haar afnemer (de
e debiteur) alleen gebruiken
n in de contex
xt van het
ces.
incassoproc
5.11 De Inc
cassant dient de
d eindstatus van de Incassomachtiging op te halen bij
b de Bank. De
Incassant m
mag alleen incasseren van de
d rekening va
an haar Debiteurindien voo
or de afgegeve
en of
gewijzigde IIncassomachttiging het bijbe
ehorende Inca
assomachtigenbericht de sttatus ‘Geslaag
gd’
heeft.
cassant dient er
e voor zorg te
t dragen om bij het wijzige
en en bij het intrekken van een
5.12 De Inc
Incassomac
chtiging de juiste eMandate_ID en Debett IBAN te verm
melden. In hett geval van
wijzigingen dient het ‘oud
de’ IBAN ook opgegeven
o
te worden.
5.13 De Inc
cassant dient aan
a
haar Debiteur de moge
elijkheid te bie
eden om een Incassomacht
I
tiging
via een elek
ktronische weg
g in te laten trekken. Voor de zakelijke IIncassomachtiigingen is de
Incassant verplicht te fac
ciliteren dat de
e Debiteur de Incassomach
htiging kan inttrekken via de
e
ankieromgevin
ng van de ban
nk van de Deb
biteur.
eigen beslotten internetba
5.14 De Inc
cassant is verp
plicht om het wijzigen en het intrekken van
v
een Incassomachtiging ook
via een ander kanaal (bijv. e-mail of brief)
b
dan via het
h elektronisch kanaal van
n haar Debiteu
ur te
en en te admiinistreren.
ondersteune
5.15 De Inc
cassant is, indien van toepa
assing, verplic
cht om bij het afhandelen van een Meldin
ng
Onterechte Incasso(MOI)) de desbetrefffende Incasso
omachtiging aan
a
te leveren, inclusief
ossier.
wijzigingsdo
5.16 Als de Incassant ged
durende een aaneengeslote
a
en periode van 36 maanden
n niet heeft
geïncasseerrd voor een In
ncassomachtig
ging dan komtt deze Incasso
omachtiging automatisch
a
te
e
vervallen. A
Als de Incassant opnieuw wil gaan incass
seren, moet ha
aar Debiteur eerst
e
een nieu
uwe
Incassomac
chtiging afgeven.
5.17 De Inc
cassant dient mee
m
te werken aan informa
atieverzoeken in specifieke situaties, die tot
nader onderrzoek noodzak
ken met betre
ekking tot Inca
assomachtigin
ng.
5.18 De Inc
cassant blijft bij
b inschakeling van een derrde partij, te allen
a
tijde verrantwoordelijk
k
voor alle verplichtingen zoals
z
deze voo
or hem gelden
n met betrekking tot Incass
somachtiginge
en.
ers
6 Gebruike
De Incassan
nt is bevoegd één of meerd
dere gebruikerrs aan te wijze
en voor het ge
ebruik van het
Portaal. De Incassant sta
aat ervoor in dat
d gebruikers
s zich houden aan de voorschriften in dez
ze
Voorwaarde
en, de Gebruik
kershandleidin
ng, de Integra
atiedocumente
en en instructiies van de Bank
en is aansprrakelijk voor de
d consequenties van niet-naleving daarrvan.
n
7 Tarieven
De Incassan
nt is voor het gebruik van Incassomachti
I
igen tarieven aan de Bank verschuldigd.
Deze tarieve
en zijn in de Website
W
opgen
nomen. De Ba
ank is gerechtigd de tarieve
en en kosten voor
v
het gebruik van Incassom
machtigen zoa
als opgenomen
n in deze Web
bsite met onm
middellijke inga
ang
zonder voorrafgaande ken
nnisgeving te wijzigen. De meest
m
recente
e versie van de
tarievenbroc
chure is besch
hikbaar op de Website.
8 Instructiies
De Incassan
nt zal alle door de Bank in het
h kader van Incassomach
htigen gegeven (nadere)
instructies, waaronder mede begrepen
n instructies die volgen uit de
d Rules & Re
egulations
chtigen en aan
nwijzingen van
n bevoegde au
utoriteiten en toezichthouders opvolgen.. Alle
Incassomac
kosten ten g
gevolge van het
h opvolgen van
v
de instruc
cties komen te
en laste van de
d Incassant.

9 Beveiligingsmiddelen
n
9.1 De Incassant is verplicht bij het ge
ebruik van Inc
cassomachtige
en gebruik te maken van
smiddelen, waarvan de werking is beschrreven in de In
ntegratiedocum
menten. De
beveiligings
Incassant is
s verplicht eigen beveiliging
gsmiddelen te kiezen en/of aan te schaffe
en. Het gebru
uik
door de Inca
assant van de
e in de integra
atiedocumente
en gegeven vo
oorbeelden va
an
gebruikersn
namen en wac
chtwoorden is niet toegestaan. Kosten die gemoeid zijn met de aanschaf
van de beve
eiligingsmidde
elen komen vo
oor rekening van
v
de Incassa
ant.
9.2 Met beh
hulp van beveiligingsmiddelen (gebruikerrsnaam, wachtwoord) kunn
nen door de
Incassant aangewezen ge
ebruikers in het Portaal kom
men. Deze beveiligingsmidd
delen zijn strikt
c
off zij
persoonlijk en niet overdraagbaar. De Incassant en//of gebruiker((s) dienen te controleren
esloten intern
netomgeving van
v
het Portaa
al bevinden. Een
E
besloten in
nternetomgev
ving
zich in de be
is herkenbaar door de lettters “https” in
n de URL en een
e
afbeelding
g van een slotjje in de
wser. Daarnaa
ast dient de In
ncassant met beveiligingsm
middelen beveiligde
internetbrow
verbindinge
en op te zetten
n tussen zijn website
w
en he
et Incassomachtigen-systee
em van de Ban
nk.
9.3 De Incassant en Gebruikers zijn ve
erplicht zorgvu
uldig met de beveiligingsm
b
iddelen om te
e
ze geheim te houden. Als de Incassant of
o diens gebruiker enige aan
ntekening van
n
gaan en dez
beveiligings
smiddelen maa
akt, zal hij dat in zodanige vorm doen da
at dit niet voo
or derden
herkenbaar is.
9.4 Als de Incassant en/o
of diens gebru
uiker weet of vermoedt
v
dat (een van) de
smiddelen aan
n derden bekend (is) zijn, is
s hij verplicht dit onmiddellijk aan de
beveiligings
Servicedesk
k te melden. Deze
D
melding ontslaat de In
ncassant niet van de verplic
chting om de
beveiligings
smiddelen onm
middellijk na constatering
c
te
e wijzigen. De
e Bank heeft in voornoemd
geval het re
echt (de toega
ang tot) Incassomachtigen te blokkeren.
9.5 De Incassant draagt er zorg voor dat
d ten behoeve van het ge
ebruik van Inc
cassomachtige
en
e, antispyware
esoftware, fire
ewallsoftware of andere ade
equate
recente antivirussoftware
sinstrumenten worden gebrruikt. Indien de Incassant een
e
virus, spyw
ware en/of
beveiligings
ongeautoris
seerde toegang door een de
erde ontdekt of
o vermoedt, is
i de Incassan
nt verplicht ditt
onmiddellijk
k aan de Servicedesk te me
elden en alle nodige
n
maatre
egelen te trefffen om schade
e te
voorkomen.. Na de meldin
ng van de Incassant heeft de
d Bank het recht (de toegang tot)
Incassomac
chtigen te blok
kkeren.
9.6 De Bank
k is bevoegd de
d gebruiksmo
ogelijkheden van
v
Incassom
machtigen te blokkeren om
redenen die
e verband houden met de veiligheid of he
et vermoeden van niet-toeg
gestaan of
frauduleus g
gebruik van In
ncassomachtig
gen. De Bank is niet aansprakelijk voor eventuele
e
sch
hade
die de Incas
ssant door de blokkade lijdtt. De Bank de
eblokkeert de gebruiksmoge
elijkheden van
n
Incassomac
chtigen zodra de redenen vo
oor blokkering
g niet langer b
bestaan. Bij blokkering van
n
Incassomac
chtigen stelt de Bank de Inc
cassant daarvan op de hoog
gte behalve als informeren
veiligheidso
overwegingen zou doorkruis
sen of verbode
en is krachten
ns toepasselijk
ke nationale of
o
internationa
ale wet- en/off regelgeving.
cties (audits
s)
10 Storingen en inspec
Zodra de In
ncassant consttateert dat Inc
cassomachtige
en en/of een beveiligingsm
middel, geheel of
gedeeltelijk, niet naar behoren functioneert, is de In
ncassant verplicht dit onmid
ddellijk aan de
k te melden. Deze
D
melding ontslaat de In
ncassant niet van de verplic
chting om de
Servicedesk
beveiligings
smiddelen na constatering
c
o
onmiddellijk
te
e wijzigen.
k van Incassomachtigen
11 Gebruik
11.1 Handelsnamen, logo
o’s, waren- en
n dienstmerke
en zijn eigendo
om van of in licentie bij de Bank
b
do
oor auteursrec
cht, merkenre
echt en/of enig
g ander intelle
ectueel
en worden beschermd
eigendomsrrecht. Voor he
et gebruik van het Incassom
machtigen-logo wordt verwe
ezen naar watt
hierover in de
d Integratied
documenten is
s bepaald.

11.2 De Inc
cassant verkrijjgt in het kade
er van Incassomachtigen uitsluitend
u
een
n gebruiksrech
ht op
het product, de naam en het logo en de
d bevoegdhed
den die in de overeenkoms
st worden
et overdraagb
baar en uitsluitend bestemd
d
toegekend. Het gebruiksrrecht is niet exclusief en nie
voor integra
atie van Incas
ssomachtigen in de website van de Incas
ssant.
akelijkheid
12 Aanspra
Onverminde
erd het bepaalde in de Voorrwaarden Beta
aaldiensten is
s de Bank in elk geval niet
aansprakelijjk voor schade, van welke aard dan ook,, die de Incassant lijdt als gevolg
g
van:
1. een hand
delen of nalate
en van de Inca
assant en/of gebruiker
g
in strijd met deze
e voorwaarden
n of
een nalaten
n van de Incas
ssant in strijd met artikel 19
9 van de Alge
emene Voorwa
aarden;
e van Incassom
machtigen en//of het niet ge
ebruikmaken van
v
de meestt
2. een onjuiste integratie
sie van Incass
somachtigen;
recente vers
3. een onjuistheid in, verrminking van of
o vertraging in de door de afnemer gegeven opdrachten
e van onbevoe
egde kennisne
eming, wijzigin
ng en/of verze
ending hiervan
n;
ten gevolge
4. het niet o
of niet volledig
g beschikbaarr zijn of gebrekkig functione
eren van Incassomachtigen
n
en/of onjuis
ste, niet actue
ele of onvolled
dige informatie
e en/of bereke
eningen, tenzij de schade is te
wijten aan o
opzet of grove
e schuld van de
d Bank;
5. storingen
n in (telecomm
municatie)apparatuur en programmatuurr van de Incas
ssant of het niet of
gebrekkig fu
unctioneren en/of het niet beschikbaar
b
z
zijn
van de internet-betaalo
omgeving van de
afnemer;
vermissing, misbruik,
m
besch
hadiging, tenietgaan en/of het niet of ge
ebrekkig
6. diefstal, v
functioneren
n van (een va
an) de beveilig
gingsmiddelen
n; of
7. het niet o
opvolgen van door de Bank
k gegeven insttructies.
atieplicht
13 Informa
13.1 De Inc
cassant is verp
plicht zijn gegevens en wijz
zigingen daarin onmiddellijk
k in het Portaa
al te
registreren of, als dit niett mogelijk is, aan de Servic
cedesk te meld
den. De gegev
vens zoals in het
chtigen Portaa
al geregistreerrd worden gea
acht altijd de laatste
l
stand van zaken me
et
Incassomac
betrekking ttot de Incassa
ant weer te ge
even.
13.2 Onverm
minderd het bepaalde
b
in arrtikel 13.1, die
ent de Incassa
ant de Service
edesk ten minste
drie weken voorafgaand aan
a
de ingang
gsdatum schriiftelijk te inforrmeren over elke
e
relevante
g ter zake van zijn bedrijf/in
nstelling/organisatie.
verandering
14 Klachte
en en bewijs
14.1 De Inc
cassant zorgt voor
v
een deug
gdelijke klachtenprocedure, waarbij haarr Debiteur via email en daarnaast via een
n andere mog
gelijkheid voorr direct contac
ct (bijvoorbee
eld
mmer, chatbox
x, of ander me
edium) de Inc
cassant goed kunnen bereik
ken. De Incas
ssant
telefoonnum
dient de info
ormatie over de klachtenprrocedure op ee
en duidelijke wijze en op ee
en makkelijk
vindbare pla
aats aan haar Debiteur ter beschikking te stellen.
14.2 De Inc
cassant dient haar
h
eigen kla
achten over de
e uitvoering van
v
de dienstv
verlening doorr de
Bank schrifttelijk of per e--mail zo spoed
dig mogelijk aan
a
de Bank mee
m
te delen, doch uiterlijk drie
maanden na
a uitvoering van
v
de betreffe
ende dienstve
erlening. Na affloop van deze
e periode worrdt
de Incassan
nt geacht met de geboden uitvoering
u
van
n de dienstverrlening te hebben ingestemd en
wordt de Ba
ank geacht te hebben volda
aan aan hetge
een is overeen
ngekomen.

