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WoonPlusHypotheek Rekening
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De Bank is bevoegd te bepalen welke Effecten zij
hiertoe zal verkopen, waarbij zij rekening houdt
met de belangen van de Rekeninghouder.

ARTIKEL 1

DEFINITIES
1

In de Overeenkomst wordt verstaan onder:
a WoonPlusHypotheek Rekening: een BeleggersVoorzover nodig machtigt de Rekeninghouder
rekening onder de naam WoonPlusHypotheek
de Bank hierbij om namens de Rekeninghouder
Rekening, die als zekerheid geldt voor een hypoEffecten te verkopen in verband met het hiervoor
thecaire geldlening van Geldgever aan Rekeningbepaalde.
houder;
b Geldgever: degene(n) die de hypothecaire geldARTIKEL 4
lening heeft (hebben) verstrekt aan de RekeningBIJSTORTINGEN EN ONTTREKKINGEN
houder, alsmede haar (hun) rechtsopvolger(s);
c Overeenkomst: de tussen een Rekeninghouder
1 De Rekeninghouder is bevoegd zonder enige beperen de Bank gesloten overeenkomst WoonPlusking stortingen te doen op de WoonPlusHypotheek
Hypotheek Rekening bestaande uit het OpeningsRekening.
formulier, dit Reglement, het Reglement Beleggersgiro, het Reglement Beleggingsadvies, het
2 De Rekeninghouder is niet bevoegd onttrekkingen te
Reglement Zelfstandig Beleggen, de Algemene
doen aan de WoonPlusHypotheek Rekening, tenzij de
Bankvoorwaarden en de overige daarop van toeRekeninghouder hiertoe schriftelijke toestemming
passing verklaarde voorwaarden en bepalingen; en
heeft verkregen van de Geldgever.
d Reglement: het onderhavige reglement WoonARTIKEL 5
PlusHypotheek Rekening.
OVERDRACHT EN UITLEVERING VAN EFFECTEN
2 Voor de in de Overeenkomst met inbegrip van deze
Effecten kunnen op verzoek van de Rekeninghouder, uitvoorwaarden gebruikte definities wordt verwezen
sluitend na schriftelijke toestemming van de Geldgever,
naar artikel 1.1 van het Reglement Beleggersgiro.
ten laste van de Beleggersrekening worden uitgeleverd
aan de Rekeninghouder. Een verzoek om uitlevering dient
3 Waar in dit Reglement verwezen wordt naar een
schriftelijk aan de Bank gedaan te worden vergezeld van,
artikel betreft dit een artikel in dit Reglement,
als voormeld, schriftelijke toestemming van de Geldgever.
tenzij expliciet anders is aangegeven.
De Rekeninghouder dient gelijktijdig met het verzoek om
ARTIKEL 2
uitlevering aan de Bank de gegevens te verstrekken van
OPENEN WOONPLUSHYPOTHEEK REKENING
het betreffende effectendepot.
1

De WoonPlusHypotheek Rekening kan uitsluitend
worden geopend in combinatie met een hypothecaire
geldlening van de Geldgever aan de Rekeninghouder.

ARTIKEL 6

UITKERING OP EFFECTEN
Uitkeringen door een Beleggingsfonds in contanten, als
dan ter keuze van de Rekeninghouder, worden herbelegd
in Effecten overeenkomstig het Reglement Beleggersgiro.
De Bank kan evenwel in de door haar te bepalen gevallen besluiten dat uitkeringen in contanten worden uitgekeerd op de Bankrekening.

2

De Bank behoudt zich uitdrukkelijk de bevoegdheid
voor ter bescherming van haar eigen rechtspositie bij
beschikking over de WoonPlusHypotheek Rekening
de medewerking van alle daartoe gerechtigden te
verlangen.

3

De eerste storting bij opening van een WoonPlusArtikel 7
Hypotheek Rekening bedraagt, onverminderd hetgeen AUTOMATISCHE INCASSO
hierover tussen Geldgever en Rekening-houder is overeengekomen, tenminste een door de Bank vast te stel- 1 Door middel van de automatische incasso-opdracht
len bedrag. Ook aan volgende stortingen is een door
verstrekt de Rekeninghouder een schriftelijke volde Bank vast te stellen minimum bedrag verbonden.
macht aan de Bank om de door de Rekeninghouder
Aan stortingen is geen maximum bedrag verbonden.
aangegeven bedragen van zijn of haar Tegenrekening
te incasseren.

ARTIKEL 3

AUTOMATISCHE EXCASSO TEN BEHOEVE VAN DE
GELDGEVER
1
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2

Na een daartoe aan de Geldgever verstrekte volmacht
zullen maandelijks/periodiek vooraf overeengekomen
bedragen ten laste worden gebracht van de WoonPlusHypotheek Rekening ten behoeve van de Geldgever.
3
In verband met het hiervoor in lid 1 bepaalde is de
Bank bevoegd, indien het saldo op de Bankrekening
hiertoe niet toereikend is, Effecten maandelijks/periodiek te verkopen tot ten hoogste de waarde van het
alsdan door de Geldgever te incasseren bedrag.
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De geïncasseerde bedragen worden bijgeschreven op
de Bankrekening. Als de Rekeninghouder tevens de
opdracht heeft gegeven deze bedragen te beleggen in
Effecten, dan wordt deze opdracht vier werkdagen na
de dag van incasso automatisch uitgevoerd.
Na stornering van een incasso door de Rekeninghouder wordt het te storneren bedrag afgeschreven
van de Bankrekening. Indien hierdoor een debetstand
ontstaat op de Bankrekening wordt de Rekeninghouder hierop gewezen door middel van een ‘overstandenbrief’. Stornering van een incasso waarvoor reeds
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Effecten zijn gekocht leidt nooit tot verkoop van
Effecten of het terugdraaien van de aankoop van de
desbetreffende Effecten. Een automatische incasso
kan beëindigd worden door:
a Beëindiging op aangeven van de Rekeninghouder.
Door middel van het mutatieformulier automatische incasso kan de Rekeninghouder de automatische incasso beëindigen.
b Beëindiging op aangeven van de Bank. Indien de
Rekeninghouder in gebreke blijft kan de Bank
besluiten de automatische incasso te beëindigen.
De Bank zal de Rekeninghouder hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

3

Tussen de Geldgever en de Rekeninghouder is of zal
worden overeengekomen dat de Rekeninghouder
verplicht is de WoonPlusHypotheek Rekening voort
te zetten gedurende de overeengekomen looptijd
en de te storten bedragen stipt te voldoen.

ARTIKEL 9

STRIJDIGHEID REGLEMENTEN
Indien strijd mocht ontstaan tussen het bepaalde in dit
Reglement en de andere bepalingen van de Overeenkomst zullen de bepalingen in dit Reglement prevaleren.
ARTIKEL 10

4

5

Van storneringen of het anderszins niet ontvangen
van bedragen doet de Bank mededeling aan de
Geldgever.
Een incasso kan door de Rekeninghouder gewijzigd
worden door middel van het mutatieformulier automatische incasso. Wijzigingen dienen 10 dagen voor
de incassodatum in bezit te zijn van de Bank.
Formulieren die later binnen komen worden verwerkt
vóór de eerste daarop volgende incassodatum.

WIJZIGING EN/OF AANVULLING VAN DE OVEREENKOMST
1

In afwijking op het bepaalde in artikel 22.1 van het
Reglement Beleggersgiro gaat een wijziging van de
Overeenkomst pas in nadat daarvan door de Bank
schriftelijk mededeling is gedaan aan zowel de
Belegger als de Geldgever.

2

In afwijking op het bepaalde in artikel 22.2 van het
Reglement Beleggersgiro zullen de in dat artikellid
bedoelde wijzigingen pas ingaan dertig dagen nadat
de Geldgever van de wijzigingen in kennis is gesteld.

Artikel 8
PANDRECHT

ARTIKEL 11

1

2

De in artikel 14 van het Reglement Beleggersgiro omschreven Goederen en Vorderingen zullen strekken
tot eerste pandrecht ten behoeve van de Geldgever
en tot tweede pandrecht ten behoeve van de Bank.
Het op de hiervoor bedoelde Goederen en Vorderingen gevestigde pandrecht ten behoeve van de
Geldgever zal in stand blijven gedurende de looptijd van de hypothecaire geldlening.

OVERIGE BEPALINGEN
1

De WoonPlusHypotheek Rekening kan niet door de
Rekeninghouder worden opgeheven zonder schriftelijke toestemming van de Geldgever.

2

Opdrachten tot excasso, periodieke overboekingen of
andere opdrachten anders dan in dit Reglement
omschreven kunnen door de Rekeninghouder niet
worden gegeven.

BLAD

2/2

C 03.2.20

REGLEMENT WOONPLUSHYPOTHEEK REKENING

