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1 Begripsomschrijvingen

2 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 De Algemene Bankvoorwaarden zijn van toepassing
op de relatie tussen de Rekeninghouder en de Bank,
voor zover daar in deze Voorwaarden niet van wordt
afgeweken. Als deze Voorwaarden afwijken van de
Algemene Bankvoorwaarden, genieten de bepalingen
in deze Voorwaarden voorrang.

Algemene Bankvoorwaarden
De Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door
de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd
onder nummer 61/2009 ter griffie van de rechtbank te
Amsterdam.

Bank
Nationale-Nederlanden Bank N.V. gevestigd te
Den Haag.

2.2 Als één van de bepalingen uit de Voorwaarden
niet-uitvoerbaar, ongeldig of nietig blijkt te zijn, zal
dat er nooit toe leiden dat alle bepalingen van deze
Voorwaarden niet-uitvoerbaar, ongeldig of nietig zijn.
Als onbetwistbaar vast komt te staan dat een bepaling
niet-uitvoerbaar, ongeldig of nietig is, wordt deze
betreffende bepaling als niet geschreven beschouwd.

Opdracht
Elke (rechts)handeling gericht tot de Bank waaronder
begrepen (maar niet beperkt tot) berichten, mede
delingen en opnames.

Overeenkomst
De tussen de Rekeninghouder en de Bank gesloten
overeenkomst SpaarZakelijkPlus bestaande uit het
aanvraagformulier SpaarZakelijkPlus, deze Voor
waarden en de daarop van toepassing verklaarde
Algemene Bankvoorwaarden.

SpaarZakelijkPlus rekening
De spaarrekening van Nationale-Nederlanden Bank N.V.
zoals bedoeld in deze voorwaarden SpaarZakelijkPlus.

3 Openen
3.1 De Rekeninghouder kan een SpaarZakelijkPlus
rekening openen door het daartoe bestemde aanvraag
formulier van de Bank in te vullen, rechtsgeldig te onder
tekenen en in te zenden.

3.2 De Bank behoudt zich het recht voor het verzoek
tot het openen van een SpaarZakelijkPlus rekening om
haar moverende redenen te weigeren.

4 Gezamenlijke rekening
4.1 Een Rekeninghouder kan geen gezamenlijke
SpaarZakelijkPlus rekening openen die (mede) op
zijn naam is gesteld.

Rekeninghouder
Een vennootschap, zoals bedoeld in het aanvraag
formulier SpaarZakelijkPlus, die in deze hoedanigheid
houder is van een SpaarZakelijkPlus rekening.

Tegenrekening
Een tevoren ten name van de Rekeninghouder als
Tegenrekening aangewezen Nederlandse betaal
rekening aangehouden bij een Nederlandse bank,
luidend in Euro.

Voorwaarden

5 Gemachtigde op
de SpaarZakelijkPlus
rekening
5.1 De Rekeninghouder kan een ander machtiging om
opnames ten laste van de SpaarZakelijkPlus rekening
te verrichten. De gemachtigde kan hiermee beschikken
over het tegoed op de SpaarZakelijkPlus rekening.
5.2 De Rekeninghouder kan de machtiging te allen
tijde intrekken. De Rekeninghouder dient de intrekking
schriftelijk aan de Bank kenbaar te maken.

Deze voorwaarden SpaarZakelijkPlus
Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

3

5.3 Indien de gemachtigde een opname ten laste

7.6 Het verrichten van girale betalingen aan derden,

van de SpaarZakelijkPlus rekening verricht vlak
vóór of nadat de Rekeninghouder de machtiging
heeft ingetrokken, dan mag de Bank die opdracht
tot een storting of opname nog uitvoeren, als zij dat
redelijkerwijs niet meer kan voorkomen.

met uitzondering van de Bank, ten laste van de
SpaarZakelijkPlus rekening is niet toegestaan.

6 Gebruik van de
SpaarZakelijkPlus
rekening
6.1 De SpaarZakelijkPlus rekening is uitsluitend
bestemd om te sparen. De Rekeninghouder garan
deert dat het tegoed op de SpaarZakelijkPlus rekening
uitsluitend aan hemzelf toebehoort en niet wordt
gehouden voor derden. Ook garandeert de Rekening
houder dat het tegoed op de SpaarZakelijkPlus rekening
niet is voortgekomen uit illegale activiteiten.
6.2 Een debetsaldo op de SpaarZakelijkPlus rekening is
niet toegestaan.
6.3 Het tegoed op de SpaarZakelijkPlus rekening is een
vorderingsrecht op de Bank. Dit vorderingsrecht kan niet
aan een derde worden overgedragen en/of verpand.

7 Stortingen en opnames
7.1 De minimale eerste inleg bedraagt € 10.000,-

8 Opdrachten
8.1 De Rekeninghouder staat in voor de juistheid van
de door hem gegeven Opdrachten.
8.2 De Bank is te allen tijde bevoegd om Opdrachten
(tijdelijk) niet toe te staan in de volgende gevallen:
• ten laste van de Rekeninghouder is beslag gelegd
onder de Bank;
• de Rekeninghouder is in staat van faillissement
verklaard dan wel de regeling Wettelijke Schuld
sanering natuurlijke personen is van toepassing
verklaard op de Rekeninghouder;
• de Rekeninghouder is onder curatele gesteld;
• de Spaarrekening van de Rekeninghouder is onder
bewind gesteld. In geval de Spaarrekening onder
bewind is gesteld, worden Opdrachten slechts
uitgevoerd met toestemming van de bewindvoerder;
• storing van de technische systemen;
onderhoudswerkzaamheden.

9 Rente
9.1 Op de SpaarZakelijkPlus rekening wordt tot en
met een tegoed van € 1.000.000,- door de Bank een
variabele rente vergoed. De rentetarieven zijn effectief
op jaarbasis.

7.2 Stortingen mogen alleen in euro vanaf de
Tegenrekening gedaan worden. Contante stortingen zijn
niet mogelijk.

7.3 Stortingen die niet kunnen worden verwerkt,
worden op een tussenrekening geplaatst en binnen drie
werkdagen teruggestort op de Tegenrekening. Over het
bedrag op de tussenrekening wordt geen rente vergoed.
7.4 Een opname kan alleen geschieden via een door de
Bank beschikbaar gesteld opnameformulier. Contante
opnamen zijn niet mogelijk.

9.2 De Bank kan het tegoed waarover rente wordt
vergoed in saldoklassen verdelen en voor iedere saldo
klasse een afzonderlijk rentepercentage vaststellen. De
saldoklassen en de bijbehorende rentepercentages zijn,
indien van toepassing, te vinden op www.nn.nl.
9.3 De Bank kan de hoogte van het rentedragende
tegoed, de saldoklassen en de bijbehorende rente
percentages te allen tijde wijzigen. De Bank zal een
wijziging als bedoeld in voorgaande zin te allen tijde
aan de Rekeninghouder meedelen door publicatie op
www.nn.nl.

7.5 De Rekeninghouder kan het tegoed op de
SpaarZakelijkPlus rekening te allen tijde kosteloos
opnemen.
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9.4 Stortingen worden één dag na storting op de
SpaarZakelijkPlus rekening rentedragend. Opnames
zijn rentedragend tot de dag van de Opname. De rente
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wordt op dagbasis berekend over het tegoed op de
rekening.

9.5 Eenmaal per jaar, op 1 januari, keert de Bank de
rente uit door deze bij te schrijven op de SpaarZakelijk
Plus rekening

10 Rekeningoverzichten
10.1 De Bank verstrekt de Rekeninghouder na iedere
transactie een rekeningoverzicht.

13 Naleving wet- en
regelgeving en nadere
regels
13.1 De Rekeninghouder zal volledig meewerken
aan de naleving door de Bank van op haar krachtens
wet- en regelgeving of daarvan afgeleid intern beleid
rustende verplichtingen.

13.2 De Bank kan nadere regels stellen aan het gebruik
van de SpaarZakelijkPlus rekening. De Rekeninghouder
zal deze regels naleven.

10.2 De Bank verstrekt de Rekeninghouder ieder jaar
een jaaropgave.

11 Looptijd en Beëindiging

14 Wet bescherming
persoonsgegevens

11.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor

14.1 De Bank verwerkt persoonsgegevens van de

onbepaalde tijd.

Rekeninghouder geheel in overeenstemming met de Wet
bescherming persoonsgegevens. De verwerking van
persoonsgegevens vindt plaats in het kader van onder
meer de volgende activiteiten;
• de beoordeling en acceptatie van (potentiële)
cliënten;
• het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met
cliënten;
• het administreren van producten;
• het verwerken van betalingsopdrachten;
• statistische analyses;
• marketingactiviteiten;
• fraudepreventie;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen en
• klantbeheer.

11.2 Zowel de Rekeninghouder als de Bank kunnen
zonder opzegtermijn de SpaarZakelijkPlus rekening te
allen tijde beëindigen. De Rekeninghouder dient daartoe
een schriftelijk en rechtsgeldig ondertekend verzoek
tot beëindiging van de SpaarZakelijkPlus rekening in
te dienen.
11.3 Nadat de SpaarZakelijkPlus rekening is opgezegd
vindt een verrekening plaats van de op dat moment door
de Bank nog verschuldigde rente.

12 Aansprakelijkheid
12.1 De Bank is niet aansprakelijk voor directe of
indirecte schade als gevolg van omstandigheden die
de Bank niet kunnen worden toegerekend. Hieronder
worden onder meer verstaan de volgende gevallen:
• niet naleving door de Rekeninghouder van zijn eigen
verplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot de
verplichtingen op grond van deze Voorwaarden;
• buitengebruikstelling of storingen in IT-systemen,
Internet en/of (telecommunicatie-)netwerken.
• tekortkomingen van ingeschakelde derden voorzover
de Bank daarop geen invloed heeft of kan hebben.
• welke andere oorzaak dan ook.
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Meer informatie over doeleinden en verwerkingen van
persoonsgegevens binnen de Bank vindt u in het Privacy
Statement op www.nn.nl.

15 Contractsoverneming
15.1 De Bank kan in het kader van overdracht van
haar bedrijfsactiviteiten, of een gedeelte daarvan,
haar rechtsverhouding met de Rekeninghouder geheel
of gedeeltelijk overdragen aan een andere bank. De
Rekeninghouder geeft de Bank voor de (gedeeltelijke)
overdracht van haar bedrijfsactiviteiten bij voorbaat zijn
toestemming.
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16 Geschillen

19 Garantieregeling

16.1 De Bank heeft een klachtenprocedure.

Op grond van het ‘Besluit bijzondere prudentiële maat
regelen, beleggerscompensatie en depositogarantie
Wft’ (het besluit) krijgt de Rekeninghouder, zijnde
een consument of een kleine onderneming, die één
(of meer) spaarrekening(en) bij de Bank aanhoudt,
maximaal € 100.000,- uitgekeerd als De Nederlandsche
Bank constateert dat de Bank niet meer aan haar
verplichtingen kan voldoen.

De Rekeninghouder moet een klacht indienen volgens
deze klachtenprocedure. Indien de Rekeninghouder
niet tevreden is met het antwoord van de Bank, kan
hij zich wenden tot de directie van de Bank. Mocht
de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost door
de directie van de Bank, kan de Rekeninghouder zich
wenden tot de bevoegde Nederlandse rechter of, indien
de Rekeninghouder een natuurlijke persoon is, tot het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Zie
voor meer informatie over de klachtenprocedure van de
Bank www.nn.nl.

17 Nederlands recht
17.1 De Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van
toepassing zijn is onderworpen aan het Nederlands
recht.

18 Wijzigingen en
aanvullingen
18.1 Wijzigingen van tenaamstelling, adres, tegen
rekening, machtiging en eigendomsverhoudingen dienen
altijd schriftelijk door de Rekeninghouder aan de Bank
te worden meegedeeld en rechtsgeldig te worden
ondertekend.

18.2 De Bank is bevoegd de Voorwaarden te wijzigen
en aan te vullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen
zullen voor de Rekeninghouder bindend zijn dertig (30)
dagen nadat zij schriftelijk aan de Rekeninghouder zijn
meegedeeld. Onder schriftelijk wordt in dit artikel ook
‘elektronisch’ bedoeld.

De Rekeninghouder moet voldoen aan de criteria die
in het Besluit gesteld worden om voor de uitkering in
aanmerking te komen.
De uitkering is onder meer gebaseerd op het saldo van
de spaarrekening op dat moment. Voor beantwoording
van de vraag of een beroep op het besluit mogelijk
is, is de tekst van het Besluit bepalend. Zie voor meer
informatie www.dnb.nl.
Nationale-Nederlanden Bank N.V. (hierna
“Nationale-Nederlanden”) biedt financiële diensten
en producten aan in Nederland. Klanten kunnen
bij Nationale-Nederlanden terecht voor financiële
producten op het gebied van hypotheken, (bank)sparen,
beleggen en lenen.
Nationale-Nederlanden Bank N.V. is statutair gevestigd
te Den Haag, handelsregisternummer 52605884.
Nationale-Nederlanden is een kredietinstelling die is
ingeschreven in het register van de Nederlandsche
Bank N.V. (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten
(AFM), zoals bedoeld in artikel 1:107 van de Wet op het
financieel toezicht.
Neem voor meer informatie over het toezicht
op Nationale-Nederlanden contact op met
DNB (www.dnb.nl) of de AFM (www.afm.nl).
Nationale-Nederlanden heeft een interne klachten
procedure en is aangesloten bij het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening. Zie voor meer informatie
www.kifid.nl
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De communicatie tussen u en Nationale-Nederlanden
is in het Nederlands, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

6

