Overeenkomst BNG Betalingsverkeer
ONDERGETEKENDEN
Cliënt

Koninginnegracht 2
2514 AA Den Haag
T 070 3750 750

Naam organisatie:

www.bngbank.nl

Adres:
Postcode en plaats:
Relatienummer:
Onze referentie

Contactpersoon:

✔

M

V

1112410

Telefoonnummer:
e-mailadres:
KvK-nummer:

Nvt

Hierna te noemen de Cliënt en
Bank
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Koninginnegracht 2
2514 AA

DEN HAAG

Contactpersoon: afdeling Klantenservice
Telefoonnummer/e-mail: 070 3750 555 / klantenservice@bngbank.nl
Hierna te noemen de Bank
VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
De Cliënt zal voor haar betalingsverkeer gebruik maken van dienstverlening van de
Bank zoals omschreven in artikel 2 van de Voorwaarden Betaaldiensten. De Cliënt
krijgt hiertoe toegang tot BNG Betalingsverkeer, het systeem voor elektronisch
bankieren van de Bank, via de door de Bank te verstrekken Hulpmiddelen.
Op voornoemde dienstverlening van de Bank, en op alle betrekkingen tussen de
Cliënt en de Bank uit hoofde van deze overeenkomst, zijn van toepassing de bij de
Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag gedeponeerde Voorwaarden
Betaaldiensten en de in art. 2 daarvan genoemde Productvoorwaarden en Algemene
Bankvoorwaarden.
Betalingen die door of namens de Cliënt aan de Bank worden opgedragen zullen
worden uitgevoerd voor zover het saldo van de rekening dat toelaat. Het is de Cliënt
in beginsel niet toegestaan om debet te staan. Mocht op enig moment toch een
debetsaldo ontstaan, dan zal de Cliënt dit saldo zo spoedig mogelijk aanzuiveren.
Over een eventueel debetsaldo in rekening-courant zal de Standaard BNG Debetrente
alsmede een nader door de Bank te bepalen excedentrente in rekening worden
gebracht. De Standaard BNG Debetrente en de excedentrente kunnen van tijd tot tijd
worden aangepast door de Bank. Zie voor de actuele tarieven www.bngbank.nl. Een
eventueel debetsaldo en de hierover opgelopen rente is dagelijks door de Bank
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onmiddellijk opzegbaar en opeisbaar.
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Cliënt een exemplaar van de
hiervoor genoemde voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan
bekend en akkoord te zijn.
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