
1.   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  Bank: ABN AMRO Bank N.V., ABN AMRO Effecten-

bewaarbedrijf N.V. en ABN AMRO Global Custody 
N.V., alle statutair gevestigd te Amsterdam.

  Rekening: elke gemeenschappelijke rekening en/of 
elk depot die/dat de Rekeninghouders gezamenlijk bij 
de Bank aanhouden of zullen aanhouden.

 Rekeninghouder: houder van een Rekening.
   Opzeggen: de rechtshandeling van een Rekeninghouder  

gericht op het voor zichzelf beëindigen van het 
  gebruiksrecht van en de verdere aansprakelijkheid 

voor een Rekening.
  Opheffen: het beëindigen van een Rekening door alle 

Rekeninghouders.
2.   Iedere Rekeninghouder is hoofdelijk schuldeiser ter 

zake van een Rekening. Iedere Rekeninghouder is 
  gerechtigd rechtshandelingen met betrekking tot een 

Rekening te verrichten, waaronder het doen van (kas) 
opnamen en het geven van betalingsopdrachten en-
volmachten. Een instructie van een andere Rekening-
houder brengt hier geen verandering in. Dit alles 

  geldt ook wanneer een Rekening in een ontbonden 
gemeenschap valt.

3.   De Bank is bevoegd met iedere Rekeninghouder 
overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot het 
gebruik van een Rekening met verschillende middelen, 
zoals betaalpassen en creditcards, en verschillende 
communicatiemiddelen zoals Internet en (mobiele) 

  telefoon. De Bank is bevoegd de bedragen die 
  volgens die overeenkomsten voor rekening komen 

van de betreffende Rekeninghouder, ten laste van 
een Rekening te brengen.

4.   De Bank is bevoegd op een Rekening debetstanden 
(rood staan) toe te staan aan een Rekeninghouder, 
zonder de andere Rekeninghouder(s) hiervan in kennis 
te stellen.

5.   Iedere Rekeninghouder is hoofdelijk aansprakelijk voor 
al hetgeen de Bank uit welken hoofde ook volgens 
haar boeken ter zake van elke Rekening te vorderen 
mocht hebben.

6.   De Bank is bevoegd opdrachten van een Rekening-
houder niet uit te voeren zolang zij geen goedkeuring 
van de andere Rekeninghouder(s) heeft ontvangen. 
Dit geldt echter alleen indien zij dit ter bescherming 
van haar eigen positie nodig oordeelt.

7.   Naast het verstrekken van de gebruikelijke informatie 
is de Bank steeds bevoegd maar niet verplicht ieder 
van de Rekeninghouders te informeren over het verloop 
van een Rekening, onder meer door het sturen van 
duplicaatrekeningafschriften, ongeacht de periode 
waarop deze informatie betrekking heeft. Dit geldt 
ook ten aanzien van individuele erfgenamen van een 
Rekeninghouder. De Bank kan hiervoor kosten in 

 rekening brengen.
8.    Iedere Rekeninghouder is steeds bevoegd een Rekening 

op te zeggen. De voor een Rekening geldende over-
eenkomst en daarmee het gebruiksrecht en de aan-
sprakelijkheid zullen voor de andere Rekening-
houder(s) voortduren. De Rekeninghouder die heeft 
opgezegd, zal met de overblijvende Rekeninghouder(s) 
hoofdelijk aansprakelijk blijven voor hetgeen de Bank 
ten tijde van het effectief worden van de opzegging 
te vorderen mocht hebben.

9.   Een adreswijziging met betrekking tot een Rekening 
behoeft instemming van iedere Rekeninghouder.

10.  Mededelingen van een Rekeninghouder aan de Bank, 
waaronder adreswijzigingen, opzeggingen dan wel 
opheffingen, dienen schriftelijk te worden gedaan, 
dan wel door middel van een bericht waarmee de 

  Rekeninghouder zich tegenover de Bank identificeert 
op een met de Bank overeengekomen wijze.

11.   De Algemene Voorwaarden van ABN AMRO Bank N.V. 
zijn van toepassing.
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