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DEFINITIES

Rekening
Het rekeningnummer (IBAN) van de Acceptgiroverspreider zoals
vermeld in de Overeenkomst.
Servicebureau
Een bedrijf dat een certificaatovereenkomst S met Currence
heeft.
Voorschriften
De voorschriften van de Bank terzake van Acceptgiro zoals vastgelegd in de ‘Bijlage G.A. Formulierspecificaties en standaards
voor de productie en bewerking van Acceptgiro’s’, alsmede de
documenten ‘Bijlage F.A. Acceptgiro uitvoeringsvormen’ en
‘Handboek huisstijl IBAN-Acceptgiro’ van Currence.

Acceptgiro
Product van Currence waarbij de Acceptgiroverspreider met
behulp van Acceptgiroformulieren de Debiteuren in staat
stelt betalingsopdrachten op basis van IBAN aan hun Bank te
verstrekken.
Waar ‘Acceptgiro’ staat vermeld, wordt ‘IBAN-acceptgiro’
bedoeld.
Currence
Acceptgiro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te
Amsterdam.
Acceptgiroformulier
Een gestandaardiseerd papieren opdrachtformulier, waarmee
een opdracht tot betaling door een Debiteur aan diens Bank
kan worden verstrekt.
Acceptgiro-opdracht
Een betalingsopdracht op basis van een Acceptgiroformulier.
Acceptgiroverspreider
Het bedrijf dat of de instelling die met zijn Bank een Overeen
komst heeft gesloten.
Bank
De Bank waarmee de Acceptgiroverspreider een Overeenkomst
heeft gesloten.
BIC
Bank Identifier Code van de Bank.
Debiteur
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een betalingsopdracht op basis van een Acceptgiroformulier geeft ten gunste
van de Acceptgiroverspreider.
Drukkerij
Bedrijf dat een certificaatovereenkomst D of Dmin met Currence
heeft.
IBAN
International Bank Account Number.
Informatiewijzer Zakelijk Betalen
Het door de Bank opgestelde overzicht van de door de Bank
gehanteerde kosten, tarieven, limieten, Werkdagen en openingstijden, adressen en contactgegevens en overige informatie die
op het openen en het gebruik van de Rekening en de daarmee
verband houdende faciliteiten en diensten van toepassing zijn.
De Informatiewijzer Zakelijk Betalen is te vinden op de website
van de Bank (www.snsbank.nl/zakelijk)
Onderscheidingsmiddelen
Hieronder wordt verstaan: het beeldmerk Acceptgiro, copyright
op het Acceptgiroformulier, de huisstijl- en opmaakkenmerken
en elke andere verwijzing of aanduiding die door het publiek
opgevat kan worden als een verwijzing naar Acceptgiro.
Overeenkomst
De tussen de Acceptgiroverspreider en zijn Bank gesloten overeenkomst inzake Acceptgiro.
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ALGEMEEN

2.1

Deze Bepalingen zijn van toepassing op de Overeenkomst.
Ook de Informatiewijzer Zakelijk Betalen is hierop van
toepassing. De Voorschriften en de Algemene Bankvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op de Overeenkomst, voor zover daarvan in deze bepalingen niet wordt
afgeweken.
Het is de Acceptgiroverspreider toegestaan om in zijn
communicatie-uitingen met betrekking tot Acceptgiro
van de Onderscheidingsmiddelen het beeldmerk van
Acceptgiro te gebruiken, doch de Acceptgiroverspreider
is daartoe niet verplicht. Het gebruik zal geschieden op
basis van de Voorschriften, waarbij de Bank gerechtigd is
wijzigingen aan te brengen. De Bank zal de Acceptgiroverspreider hierover adequaat informeren. Na beëindiging
van de Overeenkomst moet de Acceptgiroverspreider het
gebruik van het beeldmerk onmiddellijk stopzetten.

2.2

3

VEREISTEN ACCEPTGIROVERSPREIDER

3.1

Voor het gebruik van Acceptgiro dient de Acceptgiroverspreider te voldoen aan de door de Bank te stellen
vereisten. De Bank zal de Acceptgiroverspreider hierover
adequaat informeren.
De Acceptgiroverspreider dient een Rekening aan te
houden bij De Bank. Wanneer de Rekening wordt beëindigd of opgezegd, eindigt ook de Overeenkomst.

3.2
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IBAN DEBITEUR

Met betrekking tot eerste en éénmalige betalingen laat de
Acceptgiroverspreider de Debiteur vrij in het vermelden van de
IBAN, het rekeningnummer van de Debiteur, ten laste waarvan
hij wenst te betalen door deze rubriek leeg te laten. Bij volgende betalingen dient de Acceptgiroverspreider zo mogelijk de
IBAN van de Debiteur op het Acceptgiroformulier te vermelden.
Doch ook in deze gevallen heeft de Debiteur altijd de vrije keuze
ten laste van welke IBAN hij wenst te betalen.
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ACCEPTGIROFORMULIER

5.1

De Acceptgiroverspreider zorgt er voor dat de door de
Acceptgiroverspreider aan Debiteuren verzonden Acceptgiroformulieren en de invulling daarvan voldoen aan de
daaraan in de Overeenkomst, deze bepalingen en Voorschriften gestelde eisen.
De Acceptgiroverspreider zal Acceptgiroformulieren voor
eigen rekening en risico kopen van
1 Een Drukkerij, of
2 Een Servicebureau.
Het is de Acceptgiroverspreider niet toegestaan de Acceptgiroformulieren van een andere partij dan de hierboven
vermelde partijen te kopen.
De voorzijde van het Acceptgiroformulier bestaat uit 3
onderdelen
a De body.
b De strook.
c De leesstrook.
De kenmerken van deze onderdelen zijn beschreven in de
Voorschriften.

5.2

5.3

6.2 Optie Overeenkomst type C
Acceptgiroverspreider zal, met inachtneming van het bepaalde
in de Voorschriften, uitsluitend de volgende informatie (laten)
invullen op de voorzijde van het Acceptgiroformulier
a
Body
Bedrag (indien bekend).
Naam, adres en woon-/vestigingsplaats Debiteur.
IBAN Debiteur (indien bekend).
Naam, adres, vestigingsplaats Acceptgiroverspreider
en Rekening.
Het betalingskenmerk (indien vermeld in de leesstrook).
b
Strook
Bedrag (indien bekend).
Naam, adres, vestigingsplaats Acceptgiroverspreider
en Rekening.
Het betalingskenmerk (indien vermeld in de leesstrook).
c
Leesstrook
Opnemen in OCR-B schrift inclusief veld
scheidingstekens.
De formuliercode 17.
Rekeningnummer.
BIC
Bedrag (indien bekend).
Het betalingskenmerk (optioneel).
De Acceptgiroverspreider zal iedere vervanging of wijziging van
de apparatuur en/of programmatuur die bij het beprinten van
Acceptgiroformulieren wordt gebruikt, melden aan een door
de Bank aangewezen en door Currence goedgekeurd testinstituut. Het testinstituut kan dan een testproductie verlangen en
zal dan vervolgens beslissen of het bewerken in het vervolg is
toegestaan.
½½
½½
½½
½½

½½

½½
½½

½½

½½

½½
½½
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TYPEN OVEREENKOMSTEN

½½

Er zijn verschillende opties voor de Overeenkomst. Onderstaand
staat per type Overeenkomst aangegeven welke bepalingen dan
van toepassing zijn.
6.1 Optie Overeenkomst type A/S
Acceptgiroverspreider zal, met inachtneming van het bepaalde
in de Voorschriften, uitsluitend de volgende informatie (laten)
invullen op de voorzijde van het Acceptgiroformulier
a
Body
Bedrag (indien bekend).
Naam, adres en woon-/vestigingsplaats Debiteur.
IBAN Debiteur (indien bekend).
Naam, adres, vestigingsplaats Acceptgiroverspreider en
Rekening (uitsluitend aangebracht door een Drukkerij
of Servicebureau).
Het betalingskenmerk (indien vermeld in de leesstrook).
b
Strook
Bedrag (indien bekend).
Naam, adres, vestigingsplaats Acceptgiroverspreider en
Rekening (uitsluitend aangebracht door een Drukkerij
of Servicebureau).
Het betalingskenmerk (indien vermeld in Leesstrook).
c
Leesstrook
Uitsluitend door een Servicebureau c.q. Drukkerij laten aanbrengen in OCR-B schrift,inclusief de
veldscheidingstekens.
De formuliercode 17.
Rekening.
BIC
Bedrag (indien bekend).
Het betalingskenmerk (optioneel).

½½
½½

½½
½½
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½½

MEDEDELINGEN OP HET ACCEPTGIROFORMULIER

Acceptgiroverspreider is, met inachtneming van het bepaalde
in de Voorschriften, bevoegd om uitsluitend aan de betaling
gerelateerde mededelingen aan de Debiteur te (laten) invullen
op het daarvoor in de Voorschriften aangewezen deel van de
voor- en achterzijde van het Acceptgiroformulier.

½½

½½

½½
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½½

UITBESTEDING INVULLING ACCEPTGIROFORMULIER

Acceptgiroverspreider mag de onder artikel 6 beschreven invulhandelingen waartoe de Acceptgiroverspreider op grond van de
gesloten Overeenkomst zelf bevoegd is, voor eigen rekening
en risico uitbesteden aan een Drukkerij of een Servicebureau.
Acceptgiroverspreider zorgt er voor en staat er jegens de Bank
voor in, dat de door de Acceptgiroverspreider ingeschakelde
Drukkerij of het Servicebureau, de in de Overeenkomst, deze
bepalingen, de Voorschriften en/of de Algemene Bankvoorwaarden opgenomen verplichtingen van de Acceptgiroverspreider
naleeft.

½½

½½

½½
½½
½½
½½
½½
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BEVOEGDHEID INVULLING ACCEPTGIROFORMULIER

e

Indien in artikel 6 ten aanzien van bepaalde invulhandelingen
is bepaald dat die door een Servicebureau of Drukkerij moeten
worden verricht, is de Acceptgiroverspreider niet bevoegd om
die invulhandelingen zelf te verrichten.

f

INTELLECTUELE EIGENDOM ACCEPTGIROFORMULIER

g

10

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de vooren achterzijde van het Acceptgiroformulier berusten bij Currence.
11

h

COMBINATIEFORMULIER: ACCEPTGIROFORMULIER
MET NOTADEEL

De Acceptgiroverspreider is bevoegd om, in plaats van een
Acceptgiroformulier, een Acceptgiroformulier met een daaraan
gehecht notadeel te gebruiken. Artikel 5 tot en met 10 is ook
van toepassing op Acceptgiroformulieren met notadeel.
12

i

KOSTEN

12.1 De Bank kan aan de Acceptgiroverspreider voor het

gebruik van Acceptgiro een door de Bank vast te stellen
vergoeding in rekening brengen. Deze kosten staan in de
Informatiewijzer Zakelijk Betalen. De Bank is bevoegd de
vergoeding te wijzigen conform artikel 21. Wijziging van
de vergoeding zal ten minste 30 dagen voor ingangsdatum aan de Acceptgiroverspreider worden bekendgemaakt.
12.2 De Acceptgiroverspreider machtigt hierbij de Bank tot
afschrijving van de kosten van het in de Overeenkomst
vermelde rekeningnummer, voor bij de Bank verwerkte
Acceptgiroformulieren. De Acceptgiroverspreider zorgt er
voor dat het saldo of de kredietruimte op de Rekening
steeds toereikend is om betaling aan de Bank mogelijk
te maken. De Acceptgiroverspreider is verplicht, om als
debitering ten laste van de Rekening niet (meer) mogelijk
is, het aan de Bank verschuldigde bedrag onmiddellijk op
andere wijze aan de Bank te vergoeden.
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13.3

13.4

DUUR EN EINDE OVEREENKOMST

13.1 De Overeenkomst treedt in werking op de datum van

ondertekening door de contractspartijen.

13.5

13.2 De Bank is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke

a

b
c
d

ingang, zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten
en zonder tot vergoeding van schade of restitutie van
vergoedingen aan Acceptgiroverspreider gehouden te zijn,
te beëindigen in geval
De Acceptgiroverspreider te kort komt in nakoming van de
verplichtingen uit deze Overeenkomst, deze bepalingen,
de Voorschriften of de Algemene Bankvoorwaarden.
De Acceptgiroverspreider niet meer voldoet aan de in de
Overeenkomst gestelde vereisten.
Van faillissement en aanvraag tot surséance van betaling
van de Acceptgiroverspreider.
De certificaatovereenkomst S van het servicebureau, ingeval er sprake is van een A/S Overeenkomst, is geëindigd.

13.6

13.7

3

Op de in de Overeenkomst vermelde Rekening geen bijschrijving door middel van Acceptgiroformulieren heeft
plaatsgevonden gedurende een periode van achttien
maanden.
Bij beheer of onderbewindstelling van en/of beslag op (een
gedeelte) van het vermogen van de Acceptgiroverspreider.
Bij opheffing en/of beëindiging en/of overdracht
van (een aanmerkelijk deel) van het bedrijf van de
Acceptgiroverspreider.
Bij ontbinding, fusie en/of splitsing van de Acceptgiroverspreider, als de Acceptgiroverspreider een rechtspersoon
is.
Als de relatie tussen Bank en de Acceptgiroverspreider, de
activiteiten van Acceptgiroverspreider of het gebruik van
Incasso door de Acceptgiroverspreider naar de mening
van de Bank schade toebrengt of kan toebrengen (aan de
reputatie van) de Bank en/of het imago van Acceptgiro
of als daardoor de integriteit van het bankwezen gevaar
loopt.
Onverminderd het recht van de Bank om op grond van
bovenvermelde redenen tot onmiddellijke beëindiging van
de Overeenkomst over te gaan kan de Bank ook eenzijdig
besluiten de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
schorten.
De Overeenkomst eindigt onmiddellijk, zonder dat daartoe
voor de Bank opzegging of ingebrekestelling of andere
formaliteiten vereist zijn en zonder verplichting van de
Bank tot vergoeding van schade aan Acceptgiroverspreider
in geval van beëindiging van de relatie tussen de Bank en
de Acceptgiroverspreider of indien de Rekening is opgezegd of beëindigd.
De Overeenkomst eindigt per ingangsdatum van de
wijziging na ontvangst door de Bank van een schriftelijke mededeling van de Acceptgiroverspreider dat hij
niet akkoord gaat met een wijziging van de vergoeding
conform artikel 12 of een wijziging van deze bepalingen
conform artikel 21, dan wel onmiddellijk indien de ontvangstdatum na de ingangsdatum ligt.
De Overeenkomst eindigt voorts door opzegging door de
Acceptgiroverspreider of de Bank. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn
van dertig dagen. Indien inachtneming van de opzegtermijn redelijkerwijs niet van de opzeggende partij gevergd
kan worden, kan zij met onmiddellijke ingang opzeggen.
Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft de Acceptgiroverspreider geen recht op restitutie van een vergoeding
die op grond van artikel 12 door de Bank is geïncasseerd.
De verplichtingen van partijen met betrekking tot Acceptgiroformulieren, die zijn verwerkt voor de beëindiging van
de Overeenkomst, blijven onverminderd van kracht.
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AANSPRAKELIJKHEID

15

VRIJWARING

14.1 De Acceptgiroverspreider dient bij gebruik van het product

De Acceptgiroverspreider vrijwaart de Bank tegen aanspraken welke derden mochten laten gelden terzake van schade
voortvloeiend uit het gebruik van het product Acceptgiro door
Acceptgiroverspreider.

14.2

16

14.3

a

b

Acceptgiro deze bepalingen en de Voorschriften na te
leven en is hiervoor zelf verantwoordelijk. Voor de gevolgen van onjuist gebruik is de Bank jegens Acceptgiroverspreider en/of zijn debiteuren niet aansprakelijk.
De Bank spant zich in haar diensten, betaalinstrumenten,
apparatuur, software, infrastructuur, netwerken en overige
systemen zo goed mogelijk en zonder storingen te laten
functioneren, maar kan een altijd en volledig juiste werking daarvan niet garanderen. Voor de gevolgen daarvan
is de Bank niet aansprakelijk.
Voorzover op de Bank enige aansprakelijkheid mocht
rusten, geldt dat de Bank evenwel niet aansprakelijk is
indien
Sprake is van abnormale en onvoorziene omstandigheden,
waarop de Bank in redelijkheid zelf geen invloed op heeft
kunnen uitoefenen en waarvan de gevolgen ondanks alle
voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen.
Indien de Bank op grond van nationale of communautaire
wetgeving (EU) andere wettelijke verplichtingen heeft.
Voor zover dit niet reeds uit de wet voortvloeit, is van
dergelijke omstandigheden in ieder geval sprake in geval
van
Internationale conflicten.
Gewelddadige of gewapende acties.
Maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of
internationale overheid.
Maatregelen van een toezicht houdende instantie.
Boycotacties.
Arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen
personeel van de Bank.
Storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur
van de Bank of van derden.
Rampen(door natuur of door menselijk toedoen).
Brand.
Wateroverlast.
Andere gevallen van overmacht.
Indien de Bank aansprakelijk is en op grond daarvan
tot schadevergoeding is gehouden, dan beperkt zich dit
tot de directe schade, te weten schade die ontstaan is
als direct gevolg van haar opzet of grove schuld, die de
Acceptgiroverspreider mocht ondervinden en tot maximaal het bedrag van de ingevolge artikel 12 aan de Bank
betaalde vergoeding in een periode van twaalf maanden
voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis,
verminderd met het totaalbedrag van de door de Bank in
die periode van twaalf maanden al aan de Acceptgiroverspreider in verband met de Overeenkomst verschuldigde
vergoedingen.
De Bank is niet aansprakelijk voor andere directe, indirecte
schade of gevolgschade.

NOODMAATREGELEN

De Bank heeft het recht om op eigen initiatief of op aangeven
van Currence, in specifieke situaties noodmaatregelen te treffen
ten aanzien van de verwerking en/of verspreiding van Acceptgiroformulieren (bijvoorbeeld in geval van [vermeende] fraude).
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COMMUNICATIE/BERICHTGEVING

17.1 De Bank kan op verschillende manieren met de Accept-

giroverspreider communiceren en informatie of andere
berichten verstrekken, waaronder schriftelijk (brief,
rekeningafschrift, facturen), via snsbank.nl/zakelijk,
via Mijn SNS Zakelijk (indien van toepassing), per e-mail
of telefoon. De Bank bepaalt op welke manier zij dit doet,
tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet.
17.2 De Bank kan het gebruik van een persoonlijk e-mailadres
door de Acceptgiroverspreider verplicht stellen om
langs deze weg met de Acceptgiroverspreider te kunnen
communiceren.

½½
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½½

en de Algemene Bankvoorwaarden is Nederlands recht
van toepassing.
18.2 Als de Acceptgiroverspreider niet tevreden is over de
dienstverlening van de Bank, kan hij zich eerst wenden tot
de Bank, met inachtneming van de bij de Bank daarvoor
geldende procedure. Meer informatie hierover is te vinden
in de Informatiewijzer Zakelijk Betalen.
18.3 Geschillen tussen de Acceptgiroverspreider en de Bank
over de Overeenkomst, deze bepalingen, de Voorschriften of de Algemene Bankvoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter,
behoudens dwingend recht en behoudens het recht van
de Bank om een geschil ook voor te leggen aan de voor
de Acceptgiroverspreider in aanmerking komende buitenlandse rechter.

½½
½½
½½

½½

½½
½½
½½
½½

14.4

14.5

TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

18.1 Op de Overeenkomst, deze Bepalingen, de Voorschriften

½½
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WETTELIJKE BEPALINGEN/UITSLUITING

20.6 Als u klant bij ons wordt, vragen wij om uw persoons

19.1 Op de Overeenkomst, deze bepalingen, de Voorschriften

gegevens. 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.

en de Algemene Bankvoorwaarden is de navolgende weten regelgeving niet van toepassing
a
De artikelen 7:516 tot en met 7: 518, 7:520 lid 1, 7:522
lid 2 tweede zin, 7:527; 7:529 tot en met 7:531, 7:534,
7: 543; 7:544 en 7:545 Burgerlijk Wetboek.
b
De regelgeving, die strekt tot uitvoering van Titel III van
Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 november 2007 (de zogenaamde ‘Payment
Services Directive’), zoals ook bedoeld in artikel 7:514
Burgerlijk Wetboek. Hiermee wordt ondermeer bedoeld
de algemene maatregel van bestuur, zoals bedoeld in
artikel 4:22 lid 2 Wet op het Financieel Toezicht.
19.2 De (algemene) voorwaarden van de Acceptgiroverspreider
zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
20
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21.1 De Bank heeft het recht de Overeenkomst, deze bepalin-

gen, de Informatiewijzer Zakelijk Betalen, de Voorschriften,
de Algemene Bankvoorwaarden en/of andere voorwaarden altijd eenzijdig te wijzigen. Ook heeft de Bank het
recht de specificaties en het gebruik van het product en
de daaraan verbonden faciliteiten, waar deze Bepalingen
op van toepassing is, eenzijdig uit te breiden, te beperken
of anderszins te wijzigen.
21.2 Deze wijzigingen gaan in op de dan door de Bank aangegeven datum. Deze datum is ten minste dertig dagen na het
moment dat de Bank de wijzigingen aan de Acceptgiroverspreider heeft meegedeeld. De Bank bepaalt op welke
manier zij deze mededeling aan de Acceptgiroverspreider
doet.
21.3 Als de Acceptgiroverspreider niet akkoord is met de wijzigingen, dan dient hij dit schriftelijk aan de Bank te melden.
De Bank kan bepalen dat de Acceptgiroverspreider dit
op een andere manier dient te melden. De Acceptgiroverspreider heeft hierbij het recht de Overeenkomst
onmiddellijk maar uiterlijk tegen de datum waarop de
wijzigingen van kracht worden kosteloos te beëindigen.
21.4 Als de melding van de Acceptgiroverspreider als bedoeld
in lid 3 van dit artikel de Bank niet bereikt heeft voor de
ingangsdatum van de wijzigingen, dan wordt de Acceptgiroverspreider geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

OVERIG

20.1 Als een bepaling in de Overeenkomst, deze bepalingen, de

20.2

20.3

20.4

20.5

WIJZIGING BEPALINGEN

Voorschriften en/of de Algemene Bankvoorwaarden 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, deze bepalingen, de
Voorschriften en/of de Algemene Bankvoorwaarden nietig
of vernietigbaar is, wordt zij vervangen door een geldige
bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.
De Bank is bevoegd, gelijk de Acceptgiroverspreider hier
bij voorbaat toestemming voor verleent, de rechten en
verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) uit de Overeenkomst aan derden over te dragen en/of voor de uitvoering
daarvan derden in te schakelen.
Bij eventuele strijdigheid tussen het bepaalde in de
Overeenkomst, deze bepalingen en de Informatiewijzer
Zakelijk Betalen, de Voorschriften en/of de Algemene
Bankvoorwaarden geldt de volgende rangorde
1 De Overeenkomst.
2 Deze Bepalingen en de Informatiewijzer Zakelijk Betalen.
3 De Voorschriften.
4 De Algemene Bankvoorwaarden.
De Overeenkomst wordt alleen in de Nederlandse taal
gesloten. Communicatie tussen de Bank en de Acceptgiroverspreider vindt alleen in de Nederlandse taal plaats.
De Bank heeft het recht mededelingen aan haar die niet
in de Nederlandse taal zijn gedaan, als niet gedaan te
beschouwen.
De Bank informeert de Acceptgiroverspreider over de
adres- en contactgegevens die de Acceptgiroverspreider
moet gebruiken voor mededelingen aan de Bank in verband met de Overeenkomst. Deze informatie staat in de
Informatiewijzer Zakelijk Betalen. De Bank mag de door de
Acceptgiroverspreider te gebruiken adres- en contactgegevens wijzigen en zal de Acceptgiroverspreider informeren
over zulke wijzigingen, dan wel de via snsbank.nl/zakelijk
in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.
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