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 G-Rekening 

  
 Overeenkomst 
  
   

  Rekeninghouder 
Statutaire naam Holland Platforms B.V 

Statutaire vestigingsplaats NUNSPEET 
Handelsregisternummer H504737940000  

    
 hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk) te noemen: rekeninghouder  
   
 Bank 

Statutaire naam en 

vestigingsplaats 
Coöperatieve Rabobank IJsseldelta U.A.  
gevestigd te Zwolle  

  
 hierna te noemen: bank 

   
  G-Rekening 

Rekeningnummer 9912.05.804 EUR  
 De rekening wordt onder de volgende tenaamstelling in de administratie van de bank opgenomen: 

Tenaamstelling Holland Platforms B.V   
 De bank stuurt de correspondentie over deze rekening naar: 

Adres Duinweg 11 
 8071 XS  NUNSPEET 
 Nederland 

Voorwaarden Op deze overeenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
 - de Algemene voorwaarden voor rekening-courant van de Rabobank 2010  
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 Creditrente 

 Rentevergoeding De bank kan over een tegoed op de rekening een rente vergoeden.  
Renteberekeningsgrondslag De rente wordt vergoed over het gemiddelde creditsaldo over een afrekenperiode van 

een kwartaal. 
 Dit saldo wordt bepaald door het totaal van de dagelijkse rentedragende creditsaldi te 

delen door het aantal kalenderdagen van de betreffende periode. 
 Dit saldo wordt volgens onderstaand overzicht verdeeld in saldoschijven, waarna over 

het bedrag in elke saldoschijf de bij de betreffende schijf behorende rente wordt 
berekend. 

Renteberekeningsmethode De rente wordt berekend met inachtneming van een door de bank te bepalen 
valuteringsregeling. De rente wordt over een afrekenperiode van een kwartaal achteraf 
berekend en na de betreffende afrekenperiode op de rekening bijgeschreven op een 
door de bank te bepalen wijze. 

Slotopmerking Als daartoe naar het oordeel van de bank aanleiding bestaat, kan de bank altijd de 
vermelde saldo-schijven, berekeningsmethode, berekeningsperiode, afrekenperiode, 
valuteringsregeling en/of rentetarieven wijzigen. 

   

Creditrente saldoschijf Huidige rentevergoeding 

 Tot     EUR   10.000,00  0% per jaar 

 Van  EUR  10.000,00 tot  EUR   40.000,00  0% per jaar  
 Vanaf  EUR   40.000,00     0% per jaar   
   
 Slotbepalingen 

 Voor deze overeenkomst(en) gelden verder nog de volgende bepalingen en voorwaarden: 

Volmacht tot incasso De bank en/of een Rabobank is bevoegd voor deze overeenkomst en/of de in deze 
overeenkomst van toepassing verklaarde (algemene) voorwaarden en/of één of meer 
van de door haar verleende (elektronische) (bank)diensten en/of functionaliteiten –
gezamenlijk en/of afzonderlijk- kosten in rekening te brengen. 

 De rekeninghouder geeft de bank en/of een Rabobank hierbij volmacht -met het recht 
van substitutie- om deze kosten van één of meer (mede) op naam van (een van) de 
rekeninghouder(s) gestelde rekeningen af te schrijven. De rekeninghouder moet 
zorgen voor voldoende saldo of kredietruimte op de(ze) rekening(en) om deze 
afschrijvingen mogelijk te maken.  
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Informatie - Onder informatie wordt begrepen: alle informatie over en/of 
gebruiksvoorschriften voor en/of de voorwaarden, die van toepassing zijn op deze 
overeenkomst. 

- De bank verstrekt de rekeninghouder informatie en/of stelt hem in de gelegenheid 
kennis te nemen van informatie, waaronder mede wordt begrepen het op 
elektronische wijze beschikbaar stellen van informatie. 

- De rekeninghouder is verplicht hem verstrekte informatie terstond te controleren. 
Indien de bank hem in de gelegenheid stelt kennis te nemen van informatie, dient 
de rekeninghouder elke werkdag de informatie te controleren. 

- De rekeninghouder dient de bank onverwijld in kennis te stellen van een eventuele 
onjuistheid in de informatie. 

- De inhoud van door de bank verstrekte en/of ter beschikking gestelde informatie 
geldt als door de rekeninghouder te zijn goedgekeurd indien de rekeninghouder ze 
niet heeft betwist binnen twaalf maanden nadat de informatie geacht kan worden 
de rekeninghouder te hebben bereikt. Indien in de informatie rekenfouten 
voorkomen, is de bank bevoegd en verplicht die rekenfouten te herstellen, ook 
nadat de genoemde termijn van twaalf maanden is verstreken. 

Algemene 

bankvoorwaarden 

Op deze overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene bankvoorwaarden die 
gelden tussen de bank en haar klanten, voor zover daarvan in deze overeenkomst niet 
is afgeweken. 

Uitvoering overeenkomst Met ondertekening van deze overeenkomst geeft de rekeninghouder toestemming dat 
de bank direct een begin maakt met de uitvoering van deze overeenkomst. 
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  Ondertekening 
 De rekeninghouder verklaart de op deze overeenkomst van toepassing zijnde 

voorwaarden te hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen.  
  

Plaats Zwolle 
Datum 30 augustus 2011  

    
Rekeninghouder Holland Platforms B.V  

    
(Wettelijk) 

vertegenwoordiger 

F. Berends 0 
1222  

    
(Wettelijk) 

vertegenwoordiger 

M.A. Kamp 0 
1222  

   
 Ondertekening bank  

Datum 

 

30 augustus 2011 
 

0o 

1222 
 


