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ALGEMEEN

van de ongeoorloofde Roodstand direct worden terugbetaald
aan de Bank.
Kredietovereenkomst Roodstand
De tussen de Bank en de Rekeninghouder gesloten overeenkomst op basis waarvan de Rekeninghouder rood mag staan
op de SNS Betaalrekening.
Debetrentevoet
Debetrentevoet ten aanzien waarvan bij het aangaan van de
Kredietovereenkomst Roodstand is overeengekomen dat het
percentage van de debetrentevoet gedurende de looptijd variabel is en kan worden gewijzigd.
Initiële periode
De periode tussen het moment van opening van de SNS Betaalrekening en het moment waarop voor de eerste keer Revisie
plaatsvindt.
Tarievenwijzer Betalen
Een overzicht van de door de Bank gehanteerde kosten, tarieven,
limieten, wisselkoersen, contactgegevens en overige informatie,
die op het openen en het gebruik van de betaalrekening en
de daarmee verband houdende faciliteiten en diensten van
toepassing zijn. De Tarievenwijzer Betalen is te vinden op de
website van de Bank (snsbank.nl) en kan ook bij de Bank worden
opgevraagd.

DEFINITIES

SNS
SNS is een handelsnaam van de Volksbank N.V., gevestigd te
Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel MiddenNederland onder nummer 16062338.
SNS Betaalrekening
De betaalrekening zoals beschreven in het Reglement Privé
rekening en die onderdeel is van het Betaalpakket.
SNS Betaalpas
De betaalpas zoals beschreven in het Reglement Privérekening.
Rekeninghouder
Degene die bij de Bank een of meer Rekeningen aanhoudt,
daaronder ook de mederekeninghouder begrepen (indien van
toepassing).
Mijn SNS
De elektronische dienstverlening (waaronder internetbankieren)
zoals beschreven in de Voorwaarden Mijn SNS.
Betaalpakketten
Combinatie van afzonderlijke producten en/of diensten van
de Bank die niet afzonderlijk maar alleen gezamenlijk kunnen
worden afgenomen en waarvan de samenstelling in deze voorwaarden is uitgewerkt.
Overeenkomst SNS Betaalpakketten
De tussen de Bank en de Rekeninghouder gesloten overeenkomst over het gebruik van de Betaalpakketten.
Voeding
Inkomende overboekingen op de SNS Betaalrekening op grond
van salarisontvangsten of van maandelijkse of in elk geval reguliere ontvangen uitkeringen, zoals pensioen, AOW of WW, maar
geen (periodieke) overboekingen tussen bankrekeningen. Onder
(periodieke) overboekingen worden onder andere bijschrijvingen
op de SNS Betaalrekening van hypotheek- en/of maandelijkse
lasten of alimentatieontvangsten verstaan.
Voedingseis
Voeding van tenminste € 500 per maand.
Revisie
Periodieke meting door de Bank van de Voeding (op door de Bank
te bepalen termijnen en binnen een door de Bank te bepalen
frequentie) en daarmee samenhangend - indien het wel of
niet behalen van de Voedingseis op het moment van meting
daartoe aanleiding geeft - het omzetten van het van kracht
zijnde Betaalpakket naar het soort Betaalpakket, zoals dat op
basis van de alsdan gemeten Voeding, vanaf het moment van
meting van toepassing is.
Roodstand
Het bedrag dat de Rekeninghouder rood mag staan op de rekening met toestemming van de Bank. Als voor een debetstand/
negatief saldo geen toestemming door de Bank is gegeven,
betreft het een ongeoorloofde Roodstand en moet het bedrag
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BETAALPAKKETTEN

Lid 1 De Bank hanteert twee vormen van Betaalpakketten.
Dit zijn ‘SNS Basis Betalen’ en ‘SNS Plus Betalen’.
Beide Betaalpakketten maken onlosmakelijk deel uit van
de Overeenkomst SNS Betaalpakketten tussen Bank en
Rekeninghouder. Om voor SNS Plus Betalen in aanmerking
te komen (en te blijven) moet de Rekeninghouder aan de
Voedingseis (blijven) voldoen, één en ander met inachtneming van wat daartoe elders in deze voorwaarden is
bepaald.
Lid 2 De inhoud en samenstelling van de Betaalpakketten is
nader beschreven in artikel 3 (SNS Basis Betalen) en artikel
4 (SNS Plus Betalen) van deze voorwaarden. De Bank kan
de inhoud en samenstelling daarvan wijzigen op de wijze
zoals vermeld in artikel 10.
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SNS BASIS BETALEN

Het Betaalpakket ‘SNS Basis Betalen’ bestaat uit de volgende
verplichte onderdelen
Eén SNS Betaalrekening.
Eén SNS Betaalpas.
Toegang tot Mijn SNS (één persoonlijk toegangspakket voor
de (hoofd)Rekeninghouder). Voor Mijn SNS wordt een aparte
overeenkomst gesloten met de Rekeninghouder, indien de
Rekeninghouder daar nog niet uit andere hoofde over beschikt.
½½
½½

½½
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SNS PLUS BETALEN

tot de volgende Revisie. De Rekeninghouder ontvangt
hierover geen afzonderlijk bericht van de Bank.
Lid 2 Wanneer de Bank na afloop van de Initiële periode ter
gelegenheid van de eerste Revisie vaststelt dat de Rekeninghouder niet aan de Voedingseis heeft voldaan in de
voorafgaande maand, dan zet de Bank het Betaalpakket
SNS Plus Betalen in dezelfde maand, waarin de Revisie
heeft plaatsgevonden om naar SNS Basis Betalen en
wordt met ingang van die maand het daarbij behorende
(hogere) tarief bij de Rekeninghouder in rekening gebracht.
De Bank informeert de Rekeninghouder hiervan in dezelfde
maand via een door de Bank te bepalen communicatiemiddel. Deze bevoegdheid van de Bank tot eenzijdige
omzetting(en) naar het andere Betaalpakket is gebaseerd
op het wel of niet voldaan hebben aan de Voedingseis en
maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de Overeenkomst
SNS Betaalpakketten.
Lid 3 Wanneer Revisie reden heeft gegeven tot omzetting naar
het andere Betaalpakket, dan blijft dit andere Betaalpakket
van toepassing gedurende de periode totdat opnieuw
Revisie plaatsvindt. Ter gelegenheid hiervan wordt
opnieuw onderzocht of de Rekeninghouder gedurende
de direct voorafgaande maand wel of niet aan de Voedingseis heeft voldaan. Indien dit het geval is, zet de
Bank met ingang van die maand SNS Basis Betalen om
naar SNS Plus Betalen en brengt het daarvoor geldende
tarief bij de Rekeninghouder in rekening. Ook hierover
informeert de Bank de Rekeninghouder. Indien en zolang
deze Revisie (en de daaropvolgende Revisies) geen reden
tot omzetting van SNS Basis Betalen naar SNS Plus Betalen
(en andersom) geven, wordt het tot het moment van die
betreffende Revisie geldende Betaalpakket voortgezet.
De Rekeninghouder ontvangt hiervan geen afzonderlijk
bericht. Alleen in geval van omzetting ter gelegenheid
van een Revisie informeert de Bank de rekeninghouder
hierover.
Lid 4 Het moment van Revisie is steeds bepalend voor het
Betaalpakket waar de rekeninghouder in de periode tot
aan de daarop volgende Revisie voor in aanmerking komt.
In beginsel vindt de Revisie plaats telkens nadat een jaar is
verstreken na de datum van het aangaan van de Overeenkomst SNS Betaalpakketten (of op een ander door de Bank
te bepalen moment). Indien de Rekeninghouder op enig
moment van mening is dat hij (al dan niet tussentijds)
recht heeft op het andere Betaalpakket op grond van de
overeengekomen Voedingseis, dan kan hij altijd de Bank
schriftelijk om (tussentijdse) omzetting vragen. De Bank
neemt dan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, dit
verzoek in behandeling en onderzoekt (tussentijds) of aan
de Voedingseis is voldaan. Indien dit inderdaad reden tot
(tussentijdse) omzetting geeft, draagt de Bank hier binnen
gepaste tijd zorg voor en informeert de Rekeninghouder
hierover. Zodra omzetting heeft plaatsgevonden, wordt
vanaf dat moment het bijbehorende tarief in rekening
gebracht en blijft deze omzetting van kracht totdat een

Lid 1 Het Betaalpakket ‘SNS Plus Betalen’ bestaat uit de volgende verplichte onderdelen
Eén SNS Privérekening.
Eén SNS Betaalpas.
Toegang tot Mijn SNS (één persoonlijk toegangspakket
voor de (hoofd)Rekeninghouder), indien de Rekeninghouder daar nog niet uit andere hoofde over beschikt.
Daarnaast geldt een korting op (een) extra
SNS Betaalpas(sen).
Lid 2 De Bank kan, zonder daartoe gehouden te zijn, SNS Plus
Betalen (al dan niet kosteloos) uitbreiden met door de
Bank nader te bepalen extra faciliteiten en/of diensten
en/of actiepakketten, zoals bijvoorbeeld de introductie
van een jaarlijks SNS Voordeel Pakket. De Bank informeert
de Rekeninghouder voorafgaand aan de introductie apart
over dergelijke extra faciliteiten/diensten/actiepakketten,
net als de daarop dan van toepassing zijnde voorwaarden
en biedt de Rekeninghouder gelegenheid hiervan gebruik
te maken. Berichtgeving hierover gebeurt via een door de
Bank te bepalen communicatiemiddel.
½½
½½
½½

½½
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TARIEVEN BETAALPAKKETTEN, BETALING

Lid 1 De Bank brengt de Rekeninghouder voor het gebruik van de
Betaalpakketten maandelijks kosten in rekening. De tarieven zijn opgenomen in de Tarievenwijzer Betalen.
Beide tarieven maken onlosmakelijk deel uit van dezelfde
Overeenkomst SNS Betaalpakketten. Op basis van het
Betaalpakket dat de Rekeninghouder op grond van de
Voeding is of na Revisie wordt toegewezen, wordt het
daarvoor geldende tarief door de Bank geïnd. Het tarief
wordt elke maand tegen het einde van de betreffende
maand afgeschreven van de SNS Betaalrekening.
Lid 2 Het niet afnemen of het niet gebruiken van één of meer
verplichte onderdelen van een Betaalpakket leidt niet tot
korting op het tarief van het betreffende Betaalpakket.
Voor het afnemen van (extra) producten en diensten die
niet tot de verplichte onderdelen van het Betaalpakket
horen, brengt de Bank afzonderlijke, daarvoor vastgestelde, kosten in rekening.
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INITIËLE PERIODE, REVISIE

Lid 1 Bij het aangaan van de Overeenkomst SNS Betaalpakketten
krijgt de Rekeninghouder standaard SNS Plus Betalen
toegekend voor de duur van de Initiële periode tot aan
het moment dat voor de eerste keer Revisie plaatsvindt.
Ter gelegenheid van deze Revisie onderzoekt de Bank
of aan de Voedingseis is voldaan gedurende de maand
direct voorafgaand aan het moment van Revisie. Indien
aan de Voedingseis is voldaan, blijft SNS Plus Betalen van
kracht gedurende de periode tot aan de eerstvolgende
Revisie, waarna de Bank opnieuw onderzoekt of aan de
Voedingseis is voldaan. Wanneer ter gelegenheid van
de opvolgende Revisiemomenten aan de Voedingseis is
voldaan, wordt dit Betaalpakket automatisch voortgezet
2

volgende Revisie weer reden tot omzetting geeft. Wanneer de Rekeninghouder geen verzoek tot tussentijdse
omzetting doet, blijft het op dat moment geldende Betaalpakket met het daarbij behorende tarief van kracht tot
de eerstvolgende Revisie, onverminderd of de Bank of
de Rekeninghouder op basis van Voeding misschien tussentijds tot omzetting was gerechtigd. Over de periode
gelegen voorafgaand aan een Revisie vindt geen restitutie,
verrekening of naheffing van tariefverschillen tussen de
Betaalpakketten plaats, onverminderd of de Bank of de
Rekeninghouder op grond van de Voeding materieel gezien
op een eerdere omzetting van het geldende Betaalpakket
aanspraak had kunnen maken.
HOOFDSTUK 2
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door de Rekeninghouder ondertekende Kredietovereenkomst Roodstand retour heeft ontvangen en de Roodstand aan de SNS Betaalrekening is toegevoegd. Het is
ook mogelijk gebruik te maken van de Roodstand op een
andere door de Bank te bepalen wijze.
Lid 8 Het is niet toegestaan om meer rood te staan dan het
totale kredietbedrag toelaat. Als dat toch gebeurt, is er
sprake van een ongeoorloofde Roodstand.
Lid 9 Als de Overeenkomst SNS Betaalpakketten wordt
beëindigd, eindigt hiermee automatisch de Kredietovereenkomst Roodstand, danwel de Roodstand die
op een andere wijze met de Bank is overeengekomen.
De Roodstand wordt daardoor automatisch een ongeoorloofde Roodstand (ongeoorloofd rood staan)
Lid 10 Het is niet toegestaan langer dan 90 dagen achter elkaar
rood te staan op de SNS Betaalrekening. Als dat toch
gebeurt, eindigt de Kredietovereenkomst Roodstand.
De Roodstand wordt daardoor automatisch een ongeoorloofde Roodstand.
Lid 11 De Bank mag altijd op objectieve gronden de Roodstand
met onmiddellijke ingang beperken of beëindigen, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 5 van
deze voorwaarden. Daardoor kan een ongeoorloofde
Roodstand ontstaan.
Lid 12 Indien sprake is van een ongeoorloofde Roodstand, is het
bedrag van de ongeoorloofde Roodstand direct opeisbaar
zonder dat de Bank de Rekeninghouder daarvoor hoeft
aan te manen of in gebreke te stellen. Dit betekent dat
de Rekeninghouder het verschuldigde bedrag direct moet
betalen zonder dat de Bank daar eerst om hoeft te vragen.
Over de dagen dat sprake is van een ongeoorloofde Roodstand op de rekening, is de Rekeninghouder rente aan de
Bank verschuldigd. De hoogte van de rente staat in de
Tarievenwijzer Betalen. Als de Bank kosten maakt om het
verschuldigde bedrag te innen, dan moet de Rekeninghouder deze kosten aan de Bank terugbetalen.
Lid 13 De hoogte van de rente die over het bedrag van de Roodstand betaald moet worden, staat in de Tarievenwijzer
Betalen of op snsbank.nl. Deze rente wordt voor wat
betreft de Roodstand Debetrentevoet genoemd. De Bank
kan de hoogte van de Debetrentevoet eenzijdig wijzigen.
In afwijking van artikel 10 lid 2 van deze voorwaarden
geldt dat deze wijziging van kracht wordt zodra de
Rekeninghouder van deze wijziging kennis heeft kunnen
nemen.
Lid 14 Als de Rekeninghouder het totale bedrag dat hij rood
mag staan wil wijzigen, dan kan hiervoor een verzoek
bij de Bank worden ingediend.
Lid 15 De Rekeninghouder mag de Roodstand op elk moment
geheel of gedeeltelijk terugbetalen aan de Bank, zonder
hiervoor extra kosten verschuldigd te zijn.
Lid 16 Bij beperking, opeising of beëindiging van de Roodstand
blijven de rechten, welke voor de Bank voortvloeien uit
de Kredietovereenkomst Roodstand en de onderhavige
voorwaarden, onverkort van toepassing, zolang de

ROODSTAND

ROODSTAND

Lid 1 De Rekeninghouder heeft toestemming van de Bank nodig
om rood te kunnen staan op de SNS Betaalrekening. Deze
toestemming wordt vastgelegd in de Kredietovereenkomst
Roodstand, of op een andere met de Bank overeengekomen wijze.
Lid 2 In de Kredietovereenkomst Roodstand (of op een andere
met de Bank overeengekomen wijze) wordt door de Bank
onder meer vastgesteld hoeveel de Rekeninghouder rood
mag staan. Hoeveel de Rekeninghouder rood mag staan,
wordt in de Kredietovereenkomst Roodstand het ‘totale
kredietbedrag’ genoemd. Dit is een bedrag tussen € 0 en
€ 2.500. We kunnen een krediet melden bij het BKR. Meer
informatie hierover en over de kredietbedragen waarbij
een melding wordt gemaakt, vind je op snsbank.nl en op
bkr.nl.
Lid 3 De Kredietovereenkomst Roodstand heeft geen einddatum.
Lid 4 Voor het toekennen van een Roodstand kan de Bank
inlichtingen over de kredietpositie van de Rekeninghouder
inwinnen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.
De Rekeninghouder verleent door ondertekening van de
Overeenkomst SNS Betaalpakketten hiervoor toestemming aan de Bank.
Lid 5 De Bank is verplicht een achterstand in de nakoming van
een betalingsverplichting te melden bij het BKR. De melding vindt plaats bij een achterstand van 4 maanden.
Melding van een achterstand kan gevolgen hebben voor
iedere eventuele volgende financieringsaanvraag en aanvraag voor een nieuw mobiel telefoonabonnement.
Lid 6 De Bank wint voor het aangaan van de Kredietovereenkomst Roodstand inlichtingen in omtrent de financiële
situatie van de Rekeninghouder. De Bank behoudt zich het
recht voor een verzoek voor een Roodstand af te wijzen.
Informatie omtrent een eventuele afwijzing wordt uitsluitend na een schriftelijk verzoek daartoe aan de Rekeninghouder verstrekt.
Lid 7 Van de Roodstand kan door de Rekeninghouder geheel of
gedeeltelijk gebruik worden gemaakt zodra de Bank de
aanvraag voor een Roodstand heeft goedgekeurd en de
3

Rekeninghouder niet aan al zijn verplichtingen uit de
Kredietovereenkomst Roodstand jegens de Bank heeft
voldaan. Het voorgaande geldt eveneens als de toestemming voor de Roodstand is verleend op een andere met
de Bank overeengekomen wijze.
Lid 17 Dit Hoofdstuk 2 is niet van toepassing als tussen de Bank
en de Rekeninghouder andere schriftelijke afspraken zijn
gemaakt over een Roodstand op de SNS Betaalrekening.
HOOFDSTUK 3
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voor de bij de beëindiging op te heffen betaalrekening, is
nagekomen.
Lid 7 Zodra deze Overeenkomst SNS Betaalpakketten eindigt,
wordt de SNS Betaalrekening die onderdeel van het Betaalpakket is, opgeheven met de bijhorende faciliteiten bij het
Betaalpakket en indien van toepassing de overige door de
rekeninghouder afgesloten diensten of producten die aan
deze betaalrekening zijn gekoppeld. Een en ander met in
achtneming van wat hier in de op deze Overeenkomst
SNS Betaalpakketten van toepassing zijnde voorwaarden
over is bepaald.
Lid 8 Indien er sprake is van een Overeenkomst SNS Betaalpakketten voor bepaalde tijd, dan geldt dat de Overeenkomst
SNS Betaalpakketten van rechtswege ook eindigt bij het
aflopen van de bepaalde tijd.

DIVERSEN

AANVANG, DUUR EN EINDE

Lid 1 De Rekeninghouder kan van het Betaalpakket gebruikmaken nadat de daartoe strekkende Overeenkomst
SNS Betaalpakketten tot stand is gekomen, aan de door
de Bank daaraan te stellen acceptatievereisten is voldaan
en - afhankelijk van het betreffende onderdeel van het
Betaalpakket - de daaraan verbonden functionaliteit voor
daadwerkelijk gebruik ter beschikking is gesteld.
Lid 2 De Overeenkomst SNS Betaalpakketten is voor onbepaalde
tijd, tenzij in de Overeenkomst SNS Betaalpakketten
anders is vermeld.
Lid 3 De Rekeninghouder kan de Overeenkomst SNS Betaalpakketten altijd opzeggen. De opzegtermijn is één maand.
Lid 4 De Bank kan de Overeenkomst SNS Betaalpakketten altijd
opzeggen. De opzegtermijn is twee maanden.
Lid 5 Wanneer de Bank daartoe redenen aanwezig acht, kan de
Bank de Overeenkomst SNS Betaalpakketten met directe
ingang en zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst beëindigen. Als reden daartoe gelden in ieder geval,
maar niet uitsluitend, in de volgende omstandigheden
a De Rekeninghouder verkeert in staat van faillissement,
heeft surseance van betaling aangevraagd of de regeling Wettelijke Schuldsanering voor Natuurlijke Personen is op hem van toepassing.
b De Rekeninghouder is onder curatele gesteld en/of zijn
vermogen is onder bewind gesteld.
c De Rekeninghouder overlijdt.
d De Rekeninghouder gaat in het buitenland wonen of
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij binnen
enkele maanden Nederland verlaat.
e De Rekeninghouder heeft bewust onjuiste inlichtingen
verstrekt van dien aard dat de Bank de Overeenkomst
SNS Betaalpakketten niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan als de juiste stand
van zaken bekend zou zijn geweest.
f De relatie tussen de Bank en de Rekeninghouder eindigt
of de Bank wil de relatie beëindigen.
Lid 6 De Bank is bevoegd bij beëindiging van de Overeenkomst
SNS Betaalpakketten de verrekening van het (de) resterende tegoed(en) op te schorten, totdat alle door de Bank
verstrekte bescheiden door de Rekeninghouder op door
de Bank te bepalen wijze ingeleverd zijn en de Rekeninghouder alle tegenover de Bank bestaande verplichtingen
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PRIVACY

Als u klant bij ons wordt, vragen wij om uw persoonsgegevens.
Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals
beschreven in ons privacy- en cookiereglement. Wilt u meer
weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op snsbank.nl
voor ons privacy- en cookiereglement. Verder houden we ons
aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen. Deze gedragscode vindt u op nvb.nl.
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WIJZIGINGEN

Lid 1 De Bank heeft altijd het recht de Overeenkomst SNS Betaalpakketten, deze Voorwaarden SNS Betaalpakketten en
andere voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Lid 2 Deze wijzigingen gaan in op de door de Bank aangegeven
datum. Deze datum is ten minste twee maanden na het
moment dat de Bank de wijzigingen aan de Rekeninghouder heeft meegedeeld. De Bank bepaalt op welke manier
zij deze mededeling aan de Rekeninghouder doet.
Lid 3 Als de Rekeninghouder niet akkoord is met de wijzigingen,
dan moet hij dit schriftelijk aan de Bank melden. De Bank
kan bepalen dat de Rekeninghouder dit op een andere
manier moet melden. De Rekeninghouder heeft hierbij het
recht de Overeenkomst SNS Betaalpakketten onmiddellijk
kosteloos te beëindigen.
Lid 4 Als de melding van de Rekeninghouder als bedoeld in lid 3
van dit artikel de Bank niet bereikt heeft voor de ingangsdatum van de wijzigingen, dan wordt de Rekeninghouder
geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.
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TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLENREGELING

Bevoegde rechter
Lid 1 Op de Overeenkomst SNS Betaalpakketten als ook de
toepasselijke voorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.
Lid 2 Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening van
de Bank, moet hij zich eerst tot de Bank wenden op de
manier zoals omschreven in de SNS Dienstenwijzer. Deze
is te vinden op snsbank.nl/dienstenwijzer.
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Lid 3 Geschillen tussen de Klant en de Bank over de Overeenkomst SNS Betaalpakketten of de toepasselijke voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter, behoudens dwingend recht en het
volgende
a De Klant kan een geschil ook voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) volgens
het reglement van het KiFiD. Meer informatie over het
KiFiD is opgenomen in de SNS Dienstenwijzer.
b De Bank kan een geschil ook voorleggen aan de voor
de Klant in aanmerking komende buitenlandse rechter.
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SLOTBEPALINGEN

Lid 1 Als een bepaling in de Overeenkomst SNS Betaalpakketten,
deze Voorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden
nietig of vernietigbaar is, dan heeft dit niet tot gevolg
dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in de Overeenkomst
SNS Betaalpakketten of de toepasselijke voorwaarden
nietig of vernietigbaar is, wordt zij vervangen door een
geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige
of vernietigbare bepaling benadert.
Lid 2 Voor SNS Betaalpakketten is ook een informatiebrochure
(‘productwijzer’) beschikbaar. De inhoud daarvan is met
de grootst mogelijk zorg samengesteld. In geval van
onverhoopte (interpretatie)verschillen tussen de inhoud
van de productwijzer en de inhoud van de Overeenkomst
SNS Betaalpakketten of de daarop van toepassing zijnde
voorwaarden, prevaleert de inhoud van laatstgenoemde
documenten.
Lid 3 De Bank is bevoegd, gelijk de Rekeninghouder hier bij
voorbaat toestemming voor verleent, de rechten en verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) uit de Overeenkomst
SNS Betaalpakketten aan derden over te dragen en/of voor
de uitvoering daarvan derden in te schakelen.
Lid 4 Bij eventuele strijdigheid tussen het bepaalde in de Overeenkomst SNS Betaalpakketten, de Kredietovereenkomst
Roodstand, deze Voorwaarden, het Reglement Privé
rekening, en/of de Algemene Bankvoorwaarden, geldt de
volgende rangorde
1 Overeenkomst SNS Betaalpakketten
2 Kredietovereenkomst Roodstand
3 Voorwaarden SNS Betaalpakketten
4 Reglement Privérekening
5 Algemene Bankvoorwaarden
SNS Bank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. gevestigd
te Utrecht. K.v.K.nr. 16062338.
Versie 1 januari 2017
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