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Reglement Effecten-/WoonplusHypotheek Rekening

Artikel 1

Begripsbepalingen
1a Delta Lloyd Bank NV, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen ‘de Bank’ stelt belangstellenden in de gelegenheid tot het openen van een EffectenHypotheek Rekening,
hierna te noemen ‘de EffectenHypotheek Rekening’ teneinde onder de in dit reglement
opgenomen voorwaarden te beleggen in de EffectenHypotheek Rekening, bestaande uit
een spaardeel alsmede in hiertoe aangewezen dan wel aan te wijzen beleggingsfondsen,
hierna te noemen ‘de fondsen’
1b Delta Lloyd Bank NV, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen ‘de Bank’ stelt belangstellenden in de gelegenheid tot het openen van een WoonPlusHypotheek Rekening,
hierna te noemen ‘de WoonPlusHypotheek Rekening’ teneinde onder de in dit reglement
opgenomen voorwaarden te beleggen in de WoonPlusHypotheek Rekening, bestaande uit
een spaardeel alsmede in hiertoe aangewezen dan wel aan te wijzen beleggingsfondsen,
hierna te noemen ‘de fondsen’. Voor iedere WoonPlusHypotheek Rekening wordt een
rekening onder de naam EffectenHypotheekrekening, zoals genoemd in artikel 1a,
geopend.
2 De reeds aangewezen Fondsen waarin door deelnemers onder de in dit reglement
opgenomen voorwaarden kan worden belegd, zijn:
Obligatie Fondsen

Delta Lloyd Rente Fonds
Delta Lloyd Dollar Fonds
Delta Lloyd Euro Credit Fund
Triodos Meerwaarde Obligatie Fonds

Mix Fondsen

Delta Lloyd Mix Fonds
OHRA Totaal Fonds

Onroerend Goed Fonds

OHRA Onroerend Goed Fonds

Wereldwijd en Europa

OHRA Aandelen Fonds
Delta Lloyd Euro Fonds
Delta Lloyd Investment Fund

Aandelen Fonds

Delta Lloyd Jade Fonds
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
Triodos Meerwaarde Aandelen Fonds

Thema Fondsen

Triodos Meerwaarde Mixfonds
OHRA Care Fonds
OHRA Milieutechnologie Fonds
OHRA Multimedia Fonds
OHRA Internet Fonds
OHRA Communicatie Technologie Fonds
OHRA New Energy Fonds
OHRA Medical Technology Fonds

Landen/sector Fonds

Delta Lloyd Nederland Fonds
Delta Lloyd Donau Fonds

De Bank kan op elk moment Fondsen van deze lijst afvoeren en zal voorts andere
Fondsen kunnen aanwijzen waarin door deelnemers onder de in dit reglement opgenomen voorwaarden kan worden belegd. Waar hierna over Fondsen gesproken wordt,
kan dit ook één Fonds betreffen.
3 In dit reglement wordt onder ‘deelnemer’ verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten name waarvan de Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening is gesteld.
Indien in dit reglement wordt verwezen naar deelnemer wordt hieronder tevens verstaan
de houders van de in artikel 2 lid 3 en lid 4 bedoelde en/of-Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening.

4 Waar in dit reglement gesproken wordt van ‘aandelen’ betreft dit tevens participaties,
met uitzondering van artikel 11 lid 2 van dit reglement waar het uitsluitend uitlevering
van aandelen betreft.
5 In dit reglement wordt onder ‘de Stichting’ verstaan de te Amsterdam gevestigde
Stichting Delta Lloyd Beleggingsrekening; in dit reglement wordt onder
Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening verstaan de in de statuten van de Stichting
benoemde Delta Lloyd-Beleggingsrekening.
6 In dit reglement wordt onder ‘de Geldgever’ verstaan degene(n) die de hypothecaire
geldlening heeft (hebben) verstrekt, alsmede haar (hun) rechtsopvolger(s).
7 In dit reglement wordt onder ‘eerste pandhouder’ verstaan ‘de Geldgever’, onder
‘tweede pandhouder’ wordt verstaan ‘de Bank’, tezamen genoemd ‘de Pandhouder(s)’.
Artikel 2

Openen Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening
1 Opening van een Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening geschiedt na ontvangst door
de Bank van een door de deelnemer volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanmeldingsformulier tezamen met de overige door de Bank gevraagde bescheiden.
2 De Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening kan uitsluitend worden geopend in
combinatie met een hypothecaire geldlening.
3 De Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening kan worden geopend op naam van een
natuurlijke persoon of op naam van een rechtspersoon. De Effecten-/WoonPlusHypotheek
Rekening kan tevens worden geopend in de zogenaamde en/of-vorm.
4 De deelnemers van een en/of-Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening zijn ten aanzien
van de Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk
bevoegd alle handelingen te verrichten, met dien verstande dat in geval van opheffing,
uitlevering van aandelen als bedoeld in artikel 11 lid 2 of wijziging van de adressering of
van de in artikel 4 lid 2 bedoelde tegenrekening(en) of in de tenaamstelling van de
Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening altijd de medewerking van beide houders vereist
zal zijn. De Bank behoudt zich uitdrukkelijk de bevoegdheid voor ter bescherming van
haar eigen rechtspositie bij beschikking over de Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening
de medewerking van alle daartoe gerechtigden te verlangen. De deelnemers van een
en/of-Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening zijn jegens de Bank hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Bank volgens haar boeken van één van de deelnemers te vorderen
mocht hebben.
5 Tegenover de deelnemer strekt de door de Bank gevoerde administratie van de
vordering(en) tot volledig bewijs, behoudens door de deelnemer geleverd tegenbewijs.
6 De deelnemer zal na iedere financiële mutatie op de Effecten-/WoonPlusHypotheek
Rekening een rekeningafschrift ontvangen. Alle bescheiden betreffende een Effecten/WoonPlusHypotheek Rekening zullen worden verzonden naar het door de deelnemer
opgegeven postadres.
Indien de deelnemer de inhoud van rekeningafschriften of andere opgaven van de Bank
aan de deelnemer niet heeft betwist binnen drie maanden nadat die stukken redelijkerwijs geacht kunnen worden de deelnemer te hebben bereikt, geldt de inhoud van die
stukken als door de deelnemer te zijn goedgekeurd. Indien in dergelijke stukken rekenfouten voorkomen is de Bank bevoegd en verplicht die rekenfouten te herstellen, ook
nadat de genoemde termijn van drie maanden is verstreken.
7 Een adreswijziging van de rekeninghouder dient de rekeninghouder schriftelijk en
voorzien van zijn/haar handtekening aan Delta Lloyd Bank op te geven. Indien het een
‘en/of - rekening’ betreft, dienen beide rekeninghouders de opgave te ondertekenen.
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Opheffing van een Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening dient schriftelijk aan de Bank
kenbaar gemaakt te worden en te worden vergezeld van een schriftelijk goedkeuren van de
Geldgever. De opzegging dient, voorzover van toepassing, tevens vergezeld te gaan van een
opdracht tot algehele verkoop van de aandelen die aan vordering van de deelnemer ten
grondslag liggen, dan wel van een verzoek tot uitlevering van de aandelen zoals beschreven
in artikel 11 lid 2.

Artikel 3

Identificatie van particuliere rekeninghouders
1a Ten behoeve van de wettelijke verplichte identificatie van een particuliere rekeninghouder dient de éérste storting van de deelnemer op de Effecten-/WoonPlusHypotheek
Rekening afkomstig te zijn van een op naam van de deelnemer gestelde rekening bij een
bank- of kredietinstelling in Nederland. Deze rekening dient de deelnemer op het
aanmeldingsformulier in te vullen als tegenrekening. Indien de Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening de ‘en/of’ vorm heeft, moet deze tegenrekening een zelfde
‘en/of’rekening zijn.
1b Ten behoeve van de wettelijke verplichte identificatie van een particuliere rekeninghouder dient de eerste storting van een deelnemer op de WoonPlusHypotheek Rekening
afkomstig te zijn van een op naam van de deelnemer gestelde rekening bij een bank- of
kredietinstelling in Nederland. Hiertoe incasseert de Bank binnen 5 werkdagen na
opening van de WoonPlusHypotheek Rekening een bedrag van 1 1.- De tegenrekening
dient de deelnemer op het aanmeldingsformulier in te vullen. Indien de WoonPlusHypotheek Rekening de ‘en/of’ vorm heeft, moet deze tegenrekening een zelfde ‘en/of’
rekening zijn.
2 Indien de Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening op naam gehouden wordt van een
rechtspersoon is deze wijze van identificatie niet van toepassing. Voor identificatie van
rechtspersonen verwijzen wij naar hetgeen is bepaald in de Toelichting bij het
Aanmeldingsformulier Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening.

Artikel 4

Financieel verkeer
1 In het financieel verkeer tussen de deelnemer en de Bank terzake de Effecten-/WoonPlus
HypotheekRekening zal de deelnemer uitsluitend gebruik kunnen maken van het door
de Bank aan de deelnemer schriftelijk opgegeven nummer van de Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening bij Delta Lloyd Bank NV, ten name van de deelnemer.

Artikel 5

Spaardeel
1 Elke Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening bestaat ten minste uit een Spaardeel.
Het Spaardeel is dat gedeelte dat in liquiditeiten wordt aangehouden.
2 Het credit rentepercentage over het saldo op het Spaardeel wordt bepaald aan de
hand van de totale waarde van de Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening, inclusief
de belegging in Fondsen.
3 De credit rentepercentages kunnen dagelijks door de Bank gewijzigd worden.

Artikel 6

Pandrecht
1 Alle goederen en waardepapieren die de Stichting, de Bank of een derde voor haar uit
welken hoofde ook van of voor de deelnemer onder zich heeft of krijgt, en alle vorderingen die de deelnemer uit welken hoofde ook op de Bank heeft of krijgt, strekken de
Geldgever tot eerste pand voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, van de cliënt te
vorderen heeft of zal hebben.
2 Alle goederen en waardepapieren die de Stichting, de Bank of een derde voor haar uit
welken hoofde ook van of voor de deelnemer onder zich heeft of krijgt, en alle vorderingen die de deelnemer uit welken hoofde ook op de Bank heeft of krijgt, strekken de Bank
tot tweede pand voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, van de cliënt te vorderen
heeft of zal hebben.
3 Het in lid 1 van dit artikel bedoelde eerste pandrecht zal geacht worden te zijn tot stand
gekomen telkens op het moment waarop de Stichting, de Geldgever of een derde voor
haar die goederen en waardepapieren onder zich krijgt respectievelijk op het moment
waarop die vorderingen ontstaan.
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Het in lid 2 van dit artikel bedoelde tweede pandrecht zal geacht worden te zijn tot stand
gekomen telkens op het moment waarop de Stichting, de Bank of een derde voor haar
die goederen en waardepapieren onder zich krijgt respectievelijk op het moment waarop die
vorderingen ontstaan.
5 Indien de deelnemer over een deel van het verpande wenst te beschikken, is (zijn) de
Pandhouder(s) in principe gehouden een deel van het verpande vrij te geven. Een en
ander conform het bepaalde in de Handleiding Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening.
6 De Pandhouder(s) is (zijn) niet bevoegd tot uitwinning van het verpande over te gaan
tenzij zij een opeisbare vordering op de deelnemer heeft. De Pandhouder(s) is (zijn) in
het kader van haar uitwinningsbevoegdheid onherroepelijk gemachtigd zich uit het pand
van de deelnemer te voldoen. De uitwinningsbevoegdheid van de Pandhouder(s) strekt
zich niet verder uit dan tot het beloop van de schuld van de deelnemer, vermeerderd
met rente en kosten.
7 Nadat de Pandhouder(s) van haar uitwinningsbevoegdheid gebruik heeft (hebben)
gemaakt, zal (zullen) zij de deelnemer daarvan binnen een redelijke termijn schriftelijk
in kennis stellen.

Artikel 7

Aandelen/Stichting
1 Door het openen van een Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening kunnen op de
Stichting vorderingen worden verkregen luidende in aandelen of participaties van één of
meer door de Bank aangewezen Fondsen. De vorderingen op de Stichting luidende in
aandelen van door de Bank aangewezen Fondsen, worden door de Bank ten behoeve van
de deelnemer geadministreerd, uitgedrukt tot in tenminste twee decimalen nauwkeurig.
Van deze vordering vertegenwoordigt het getal voor de komma een vordering in aandelen
en het getal achter de komma een vordering in geld, waarvan de waarde wordt bepaald
door de koers van de betreffende aandelen op het moment van realiseren van de
geldvordering.
2 De Bank draagt er zorg voor dat een zodanig aantal aandelen van elk Fonds door de
Stichting bewaard wordt als overeenkomt met het totaal van de aandelensaldi van de
Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekeningen, waarbij een in de totaaltelling resterend
aantal fracties van de aandelen naar boven wordt afgerond op een geheel aandeel.
3 De Stichting zal de aandelen ten behoeve van de deelnemers bewaren. Deze bewaarneming geschiedt door deponering van de aandelen in een effectendepot op naam van
de Stichting bij een in Nederland gevestigde bank- of kredietinstelling.
4 De Stichting is gerechtigd aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, en
deze op naam van de Stichting te doen inschrijven in het betreffende aandeelhoudersregister.
5 De voor- en nadelen welke voortvloeien uit of verband houden met de bewaarneming van
aandelen door de Stichting c.q. voortvloeien uit of verband houden met de inschrijving
van de aandelen op naam van de Stichting in het aandeelhoudersregister komen ten
goede aan, dan wel ten laste van de deelnemers.
6 De Stichting is niet verplicht de aandelen per deelnemer te individualiseren.

Artikel 8

Aankoop van aandelen
1 De eerste storting bij opening van een rekening bedraagt ten minste een door de
Bank vast te stellen bedrag. Aan volgende stortingen is geen minimum of maximum
verbonden.
2 Opdrachten tot aankoop worden door de deelnemer aan de Bank gegeven per bankoverboeking , per post, per telefax of per telefoon. Telefonisch gegeven opdrachten kunnen
slechts in behandeling worden genomen indien gebruik wordt gemaakt van het daartoe
door de Bank aangewezen telefoonnummer. Voor opdrachten per post en per telefax
dient gebruik gemaakt te worden van het voor dit doel uitgereikte ‘transactie-opdrachtformulier’. Voor opdrachten per bankoverboeking dient in de toelichting de aankoopinstructie duidelijk te worden aangeduid.

Bij gebreke van een duidelijke opdracht tot aankoop zal de Bank de opdracht aan de
deelnemer retourneren teneinde de inhoud van de door de deelnemer gegeven opdracht
vast te stellen. Eerst nadat de deelnemer een duidelijke opdracht heeft gegeven zal de
Bank deze uitvoeren.
Indien op het Spaardeel van de Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening van de deelnemer onvoldoende saldo beschikbaar is om de aankoop plus kosten te voldoen, zal de
order niet worden uitgevoerd en aan de deelnemer worden geretourneerd.
3 Voor de uitvoering van de opdracht tot aankoop wordt op het voor aankoop beschikbare
bedrag 0,5% als transactiekosten in mindering gebracht. Het aantal aan te kopen aandelen is afhankelijk van de aankoopinstructie van de deelnemer; aankoopinstructies kunnen luiden in een aantal aan te kopen aandelen of in een voor aankoop aan te wenden
bedrag. In dit laatste geval wordt het aantal aan te kopen aandelen bepaald door het
beschikbare bedrag te delen door de openingskoers op de Amsterdamse Effectenbeurs
(Euronext) van het betreffende aandeel op de eerste beursdag volgend op de dag waarop
de aankooporder door de Bank is ontvangen, na aftrek van kosten. Voor Fondsen die niet
genoteerd zijn op de Amsterdamse Effectenbeurs (Euronext) geldt de afgifteprijs zoals
die elke beursdag voor 9.00 uur berekend wordt, volgend op de dag waarop de aankooporder door de Bank is ontvangen.
4 De vordering in aandelen wordt, afgerond conform artikel 7 lid 1 van dit reglement,
bijgeschreven op de Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening van de deelnemer.
Artikel 9

Verkoop van aandelen
1 Op verzoek van de deelnemer kunnen ten laste van de Effecten-/WoonPlusHypotheek
Rekening (fracties van) aandelen verkocht worden. Voor de uitvoering van de opdracht
tot verkoop wordt op de opbrengst 0,5% als kosten in mindering gebracht en wordt het
alsdan resterende bedrag overgeboekt naar het Spaardeel van de Effecten/WoonPlusHypotheek Rekening van de deelnemer.
Opdrachten tot verkoop worden door de deelnemer aan de Bank gegeven per post,
per telefax of per telefoon. Telefonisch gegeven opdrachten kunnen slechts in behandeling worden genomen indien gebruik wordt gemaakt van het daartoe door de Bank
aangewezen telefoonnummer. Voor de opdrachten per post en per telefax dient gebruik
gemaakt te worden van het voor dit doel uitgereikte ‘transactie-opdrachtformulier’.
2 De verkoop zal geschieden tegen de openingskoers op de Amsterdamse Effectenbeurs
(Euronext) van het betreffende aandeel op de eerste beursdag volgend op de dag waarop
de opdracht tot verkoop door de Bank is ontvangen. Voor Fondsen die niet genoteerd zijn
op de Amsterdamse Effectenbeurs (Euronext) geldt de terugnameprijs zoals die elke
beursdag voor 9.00 uur berekend wordt, volgend op de dag waarop de verkooporder
door de Bank is ontvangen.
3 Opdrachten tot verkoop kunnen luiden in (fracties van) aandelen of in euro’s met i
nachtneming van het navolgende.
a In geval van een opdracht tot verkoop in euro’s zal een zodanig aantal aandelen van
het betreffende Fonds verkocht worden dat na aftrek van de onder lid 1 van dit artikel
genoemde kosten het door de deelnemer opgegeven bedrag resteert.
b In geval een opdracht tot gevolg heeft dat de totale waarde van de Effecten/WoonPlusHypotheek Rekening daalt beneden een door de Bank vast te stellen
bedrag zal de Bank na een maand na die daling gerechtigd zijn de Effecten/WoonPlusHypotheek Rekening op te heffen, tenzij de deelnemer voor afloop van die
termijn het verschil heeft aangezuiverd.

Artikel 10

Ruil
1 Ingeval van opdracht tot verkoop van aandelen in een Fonds onder gelijktijdige opdracht
tot aankoop van aandelen, is het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van toepassing
voorzover daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken.
2 Indien de gehele opbrengst uit verkoop wordt aangewend ter gelijktijdige verkrijging van
andere Fondsen welke genoemd staan in artikel 1 lid 2 van dit reglement zal de Bank
slechts kosten in rekening brengen terzake de opdracht tot verkoop. In alle andere
gevallen zijn zowel voor de opdracht tot verkoop als de opdracht tot aankoop kosten
verschuldigd.

Artikel 11

Overdracht en uitlevering van aandelen
1 Fondsen, zoals vermeld in artikel 1 lid 2 van dit reglement, die door een deelnemer zelf
worden gehouden of die in een effectendepot worden gehouden, kunnen na overdracht
aan de Stichting worden bijgeschreven op de Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening
van de deelnemer.
2 Aandelen kunnen op verzoek van de deelnemer, uitsluitend na schriftelijke toestemming
van de Geldgever, ten laste van de Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening worden
uitgeleverd aan de deelnemer. Uitlevering vindt uitsluitend plaats door overboeking ten
gunste van een effectendepot, welke wordt aangehouden bij een in Nederland gevestigde
bank- of kredietinstelling. Een verzoek om uitlevering dient schriftelijk aan de Bank
gedaan te worden vergezeld van, als voormeld, schriftelijke goedkeuring van de Geldgever.
De deelnemer dient gelijktijdig met het verzoek om uitlevering aan de Bank de gegevens
te verstrekken van het betreffende effectendepot.
3 Fracties van aandelen zijn niet voor uitlevering vatbaar.
4 De kosten van de overdracht en/of uitlevering van de aandelen komen voor rekening van
de deelnemer. Deze kosten worden berekend volgens het daarvoor bij de Bank geldende
tarief voor uitlevering van effecten.

Artikel 12

Uitkering op aandelen
1 Uitkeringen in contanten zullen, verminderd met dividendbelasting, worden aangewend
voor aankoop van nieuwe aandelen van het betreffende Fonds op de Effecten/WoonPlusHypotheek Rekening. Het bepaalde in artikel 8 lid 3 is op een dergelijke aankoop van toepassing, met dien verstande dat geen kosten terzake de aankoop in
rekening worden gebracht.
2 Uitkeringen in aandelen van een Fonds zullen worden bijgeschreven op de
Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening van de deelnemer.
3 Tenzij de deelnemer anders luidende instructies aan de Bank heeft gegeven, zullen uitkeringen op een Fonds in geval van een keuze tussen aandelen of contanten, worden
bijgeschreven in aandelen op de Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening van de
deelnemer.

Artikel 13

Stemrecht
1 De deelnemer die een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van een Fonds wil bijwonen en stemrecht wil uitoefenen ten aanzien van de aan zijn vordering ten grondslag
liggende aandelen in een bepaald Fonds zal daartoe door de Stichting in staat worden
gesteld, mits een schriftelijk verzoek daartoe de Bank bereikt binnen de in de oproeping
tot de desbetreffende vergadering gestelde termijn met een opgave van het aantal aandelen waarop de deelnemer stemrecht wenst uit te oefenen.
2 Gedurende de periode die aanvangt op de dag van ontvangst van het schriftelijk verzoek
als bedoeld in lid 1 van dit artikel en eindigend onmiddellijk na de dag van de betreffende Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan de deelnemer niet beschikken over
de aandelen waarop de deelnemer stemrecht wenst uit te oefenen.

Artikel 14

Overige bepalingen
1 De Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening kan zowel door de Geldgever als door de
Bank worden opgezegd. Indien de Geldgever dan wel de Bank de Effecten/WoonPlusHypotheek Rekening opzegt, zal de deelnemer desgevraagd de reden van die
opzegging meegedeeld worden. In dat geval zal de relatie worden beëindigd middels verkoop op de wijze zoals bepaald in artikel 9, evenwel met dien verstande dat voor verkoop
noch voor uitlevering kosten in rekening worden gebracht.

2 De Bank is bevoegd na overleg met de Stichting en de Geldgever de bepalingen van dit
reglement te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De deelnemers worden schriftelijk van een dergelijke wijziging in kennis gesteld. Wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang worden ingevoerd, evenwel met dien verstande dat indien er sprake is van
wijzigingen ten nadele van de deelnemer, deze gedurende een periode van dertig dagen
nadat de deelnemer van de bedoelde wijziging in kennis is gesteld, het recht heeft de
Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening op te zeggen, uitsluitend na uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de Geldgever, zonder dat hiervoor kosten in rekening
worden gebracht en overigens op de voorwaarden van het reglement zoals deze golden
voordat de hier bedoelde wijziging van kracht werd.
3 Op de verhouding tussen de Bank, de Geldgever en de deelnemer inzake de
Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening is Nederlands recht van toepassing.
4 Voor zover in dit reglement daarvan niet is afgeweken, zijn de Algemene Voorwaarden
van de Bank op de verhouding tussen de deelnemer en de Bank van toepassing.
De Algemene Voorwaarden worden de deelnemer toegestuurd na ontvangst van het
aanmeldingsformulier van de Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening, en zijn bij de
Bank verkrijgbaar.
5 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Bank tezamen met de
Stichting.
6 Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van de Bank haar aanspraken
voor een andere bevoegde rechter geldend te maken.

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product,
de kosten en risico. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt.

