Voorwaarden Roodstand
ASN Bankrekening
Artikel 1 Definities
Bank
ASN Bank, een handelsnaam van de Volksbank N.V.
De Volksbank N.V. is gevestigd in Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland
onder nummer 16062338.
Geoorloofde Roodstand
Het bedrag dat de Rekeninghouder rood mag staan op de
betaalrekening met toestemming van de Bank.
Ongeoorloofde Roodstand
Als de Bank geen toestemming heeft gegeven voor rood
staan of voor het bedrag dat de Rekeninghouder rood
staat, betreft het een Ongeoorloofde Roodstand. De Rekeninghouder moet het bedrag van de Ongeoorloofde Roodstand direct terugbetalen aan de Bank.
Overeenkomst Roodstand
De overeenkomst tussen de Rekeninghouder en de Bank
voor de toekenning van een Geoorloofde Roodstand door
de Bank aan de Rekeninghouder (‘Overeenkomst Roodstand
ASN Bankrekening’).
Rekeninghouder
De persoon die (zelfstandig of samen met een andere
Rekeninghouder) een of meer rekeningen aanhoudt.

Artikel 2 Overeenkomst Roodstand

1.	Wanneer de Rekeninghouder gebruik wil maken van een
roodstand op de ASN Bankrekening, sluit hij hiervoor
een Overeenkomst Roodstand met de Bank. Onderdeel
van deze Overeenkomst zijn deze Voorwaarden Roodstand ASN Bankrekening.
2.	Om gebruik te kunnen maken van de roodstand dient
de Rekeninghouder meerderjarig te zijn.
3.	In de Overeenkomst Roodstand stelt de Bank onder
meer vast hoeveel de Rekeninghouder rood mag staan.
Hoeveel de Rekeninghouder rood mag staan, wordt in
de Overeenkomst Roodstand het “totale kredietbedrag”
genoemd. Dit is een bedrag tussen € 0,- en
€ 2.500,-.
4.	De Rekeninghouder kan geheel of gedeeltelijk gebruikmaken van de Geoorloofde Roodstand zodra de Bank de
door de Rekeninghouder ondertekende Overeenkomst
Roodstand retour heeft ontvangen en de aanvraag
heeft goedgekeurd.
5.	De Bank kan melden bij het Bureau Krediet Registratie
(BKR) dat u rood kunt staan op uw betaalrekening. Meer
informatie hierover en over de bedragen waarbij een
melding wordt gemaakt, staat op bkr.nl.

Artikel 3 Toekenning

1.	Voor het toekennen van een Geoorloofde Roodstand
mag de Bank inlichtingen inwinnen bij het Bureau
Krediet Registratie (BKR) in Tiel.
2.	De Bank wint voor het aangaan van de Overeenkomst
inlichtingen in over de financiële situatie van de Rekeninghouder. De Bank behoudt zich het recht voor een
verzoek tot een Geoorloofde Roodstand af te wijzen.

Artikel 4 Ongeoorloofde Roodstand

1.	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. De Bank
kan het bedrag van de Ongeoorloofde Roodstand direct
opeisen, zonder dat zij 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 er sprake is van
een Ongeoorloofde Roodstand op de betaalrekening,
is de Rekeninghouder rente aan de Bank
verschuldigd. De hoogte van de rente staat in de
Tarievenwijzer. Als de Bank kosten maakt om het verschuldigde bedrag te innen, dan moet de Rekeninghouder deze kosten aan de Bank terugbetalen.
2. 	Als de Rekeninghouder de ASN Bankrekening waaraan
de roodstand is gekoppeld opheft, eindigt hiermee
automatisch de Overeenkomst Roodstand. Het bedrag
van de roodstand wordt daardoor automatisch een
Ongeoorloofde Roodstand zoals bedoeld in lid 1 van
dit artikel.
3. 	Het saldo op de betaalrekening moet minimaal één
werkdag per 90 dagen positief zijn. Wanneer het saldo
op de betaalrekening langer dan negentig dagen negatief is, vervalt de Geoorloofde Roodstand automatisch
en wordt daardoor een Ongeoorloofde Roodstand
zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 5 Beëindiging

1.	In sommige gevallen mag de Bank het bedrag van de
roodstand onmiddellijk opeisen. Dat mag bijvoorbeeld
in de volgende situaties
a	De Rekeninghouder verkeert in staat van faillis
sement, 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.

Artikel 6 Rente

Rente is alleen verschuldigd over het bedrag dat de
Rekeninghouder rood staat. De rente wordt ieder kwartaal
afgeschreven van de betaalrekening. De hoogte van de
rente die de Rekeninghouder moet betalen over het
bedrag van de Roodstand, staat in de Tarievenwijzer op
www.asnbank.nl.

Artikel 7 Wijzigingen

Als de Rekeninghouder het totale kredietbedrag wil
wijzigen, kan hij hiervoor een verzoek bij de Bank indienen.

Artikel 8 Informatie

1.	De Bank geeft de Klant uitsluitend elektronische
informatie over (het verloop van) de betaalekening.
Het is niet mogelijk papieren afschriften toe te sturen.
2.	De Klant kan verzoeken om een schriftelijke specificatie
van een transactie. In dat geval heeft de Bank het recht
hiervoor kosten te rekenen. De kosten staan in de
Tarievenwijzer.

Artikel 9 Slotbepalingen

1.	Bij beperking, opeising of beëindiging van de roodstand
blijven de rechten die voor de Bank voortvloeien uit

de Overeenkomst Roodstand en de onderhavige voorwaarden, onverkort van toepassing. Dit is het geval
zolang de Rekeninghouder niet aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst Roodstand jegens de Bank
heeft voldaan.
2. 	Op de Overeenkomst Roodstand zijn ook de Algemene
Bankvoorwaarden, het Reglement Privérekeningen en
de Voorwaarden ASN Bankrekening van toepassing,
zolang deze niet afwijken van deze Voorwaarden
Roodstand ASN Bankrekening.
3.	De Bank heeft het recht de onderhavige voorwaarden
op elk moment eenzijdig te wijzigen.
4.	Deze wijzigingen gaan in op de datum die de Bank dan
aangeeft. Deze datum ligt 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.
5.	Als de Rekeninghouder niet akkoord is met de wijzigingen, dan dient hij dit schriftelijk aan de Bank te
melden. De Bank kan bepalen dat de Rekeninghouder
dit op een andere manier dient te melden. De Rekeninghouder heeft hierbij het recht de Overeenkomst
Roodstand onmiddellijk kosteloos te beëindigen.
6.	Als de melding van de Rekeninghouder zoals bedoeld
in het voorgaande lid van dit artikel de Bank niet bereikt heeft voor de ingangsdatum van de wijzigingen,
dan wordt de Rekeninghouder geacht de wijzigingen
te hebben aanvaard.
7.	Als een bepaling in de Overeenkomst Roodstand, de
onderhavige 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 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.
8.	De Bank is bevoegd de rechten en verplichtingen
(geheel of gedeeltelijk) uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Tevens is de Bank bevoegd voor de
uitvoering van deze rechten en verplichtingen derden
in te schakelen. De Rekeninghouder verleent hiervoor
bij voorbaat toestemming.
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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
Geoorloofde Roodstand niet of niet onder dezelfde
voorwaarden zou zijn 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.
	Een roodstand wordt door het opeisen automatisch een
Ongeoorloofde Roodstand conform lid 1 van artikel 4.
2. 	De Rekeninghouder mag de Roodstand te allen tijde
geheel of gedeeltelijk terugbetalen aan de Bank, zonder
dat hij hiervoor extra kosten verschuldigd is.
3. 	De Overeenkomst Roodstand kan op ieder gewenst
moment schriftelijk en per direct door de rekeninghouder worden opgezegd. De Bank hanteert een
opzegtermijn van 1 maand.

