Voorwaarden ASN Bankrekening
Hoofdstuk 1. Definities
ASN Bankrekening
De Rekening zoals beschreven in het Reglement
Privérekeningen.
ASN Digipas
Het Beveiligingsmiddel zoals beschreven in de
Voorwaarden ASN Online Bankieren.
ASN Online Bankieren
De elektronische dienstverlening zoals beschreven in
de Voorwaarden ASN Online Bankieren.
ASN Wereldpas
De Bankpas zoals beschreven in het Reglement
Privérekeningen.
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.
Gevolmachtigde
De perso(o)n(en) die door de Rekeninghouder(s) word(t)
(en) gevolmachtigd om namens hem (hen) te handelen op
de Rekening.
Overeenkomst
De overeenkomst tussen de Rekeninghouder en de Bank
voor het openen en het gebruik van de ASN Bankrekening
en de daaraan verbonden faciliteiten.
Rekening
De ASN Bankrekening.
Rekeninghouder
De persoon die (zelfstandig of samen met een andere
Rekeninghouder) een of meerdere Rekeningen aanhoudt.
Werkdag
De dag waarop de Bank alle werkzaamheden kan uitvoeren
die nodig zijn om een betalingstransactie volledig uit te
voeren. Of een dag als Werkdag geldt, is afhankelijk van
het soort betalingstransactie dat moet worden uitgevoerd.
Zaterdag en zondag gelden niet als Werkdag, evenals de
feestdagen die de Bank vaststelt, tenzij anders aangegeven.
Een detailoverzicht van de Werkdagen en openingstijden
voor betalingsverkeer is te vinden op www.asnbank.nl.

Hoofdstuk 2. Algemeen
Artikel 1. Productkenmerken

1.	De ASN Bankrekening kan worden geopend op
www.asnbank.nl.
2.	Alleen meerderjarigen kunnen een ASN Bankrekening
openen. De Rekening kan niet geopend worden door
bedrijven of instellingen.

3.	Een Rekeninghouder die onder curatele of onder
bewind staat, kan geen ASN Bankrekening openen.
4.	De Rekeninghouder kan de ASN Bankrekening
uitsluitend beheren via ASN Online Bankieren.
5.	Elke Rekeninghouder en Gevolmachtigde op
de ASN Bankrekening ontvangt een persoonlijke
ASN Wereldpas.
6.	Elke Rekeninghouder en Gevolmachtigde op de
ASN Bankrekening ontvangt een persoonlijke
ASN Digipas.
7.	De Rekeninghouder heeft de mogelijkheid om via
ASN Online Bankieren een faciliteit voor roodstand
aan te vragen.

Hoofdstuk 3. Diversen
Artikel 2. Aanvang, duur en einde

1.	De Rekeninghouder kan van de ASN Bankrekening
gebruikmaken nadat:
a.	hij akkoord is gegaan met de Overeenkomst; en
b.	hij eventuele kopieën van documenten waar de
Bank om vraagt, heeft toegezonden; en
c.	hij is geïdentificeerd op een manier die de Bank
aangeeft.; en
d.	hij de ontvangst van de ASN Wereldpas en
bijbehorende code heeft bevestigd; en
e.	de Bank alle genoemde bescheiden heeft
ontvangen, akkoord bevonden en verwerkt.
2.	De Rekeninghouder gaat de Overeenkomst voor
de ASN Bankrekening aan voor onbepaalde tijd.
3.	De Rekeninghouder kan de ASN Bankrekening altijd
opzeggen. De opzegtermijn is één maand. De Rekeninghouder zorgt ervoor dat het saldo van de Rekening op
het moment van opheffing minder dan € 100 bedraagt.
4.	De Bank kan de ASN Bankrekening altijd opzeggen.
De opzegtermijn is twee maanden.
5.	Als de Bank daartoe redenen aanwezig acht, kan zij de
ASN Bankrekening beëindigen met directe ingang en
zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst.
Als reden daartoe gelden in ieder geval, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden:
a.	de Rekeninghouder is in staat van faillissement of
heeft surseance van betaling aangevraagd, of de
regeling Wettelijke Schuldsanering voor Natuurlijke
Personen is op de Rekeninghouder van toepassing
verklaard;
b.	de Rekeninghouder is onder curatele gesteld
en/of zijn vermogen is onder bewind gesteld,
of de Rekeninghouder is anderszins handelings
onbekwaam geworden;

Artikel 3. Wijzigingen.

1.	De Bank heeft het recht deze Voorwaarden ASN Bankrekening op elk moment eenzijdig te wijzigen.
2.	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.
3.	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 ASN Bankrekening
onmiddellijk kosteloos te beëindigen.
4.	Als de melding van de Rekeninghouder zoals 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.

Artikel 4. Toepasselijk recht / geschillenregeling
/ bevoegde rechter
1.	Op de Overeenkomst en op de toepasselijke
voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2.	Als de Rekeninghouder niet tevreden is over de
dienstverlening van de Bank, moet hij zich eerst
wenden tot de Bank op de manier zoals omschreven
in de Dienstenwijzer.
3.	Geschillen tussen de Rekeninghouder en de Bank over
de Overeenkomst of de toepasselijke voorwaarden
worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter, met uitzondering van dwingend
recht en het volgende:
a)	De Klant kan een geschil ook voorleggen aan
het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(KiFiD) conform het reglement van het KiFiD.
Meer informatie over het KiFiD is opgenomen
in de Dienstenwijzer ASN Bank.
b)	De Bank kan een geschil ook voorleggen aan
de buitenlandse rechter die voor de Klant in
aanmerking komt.

Artikel 5. Slotbepalingen

1.	Als een bepaling in de Overeenkomst, deze Voorwaarden
ASN Bankrekening 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.
2.	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 Rekeninghou der verleent bij voorbaat toestemming voor hetgeen is vermeld in dit lid.
3.	Als deze Voorwaarden ASN Bankrekening, het Reglement Privérekeningen, en/of de Algemene Bankvoorwaarden strijdig met elkaar zijn, geldt de volgende
rangorde:
1. De Overeenkomst;
2. Deze Voorwaarden ASN Bankrekening;
3. Het Reglement Privérekeningen;
4. De Algemene Bankvoorwaarden.
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c.	de Rekeninghouder maakt misbruik van de faciliteiten van de ASN Bankrekening, bijvoorbeeld
door in cassomachtigingen af te geven zonder
dat hij ervoor zorgt dat er voldoende saldo op
de rekening staat;
d.	de Rekeninghouder heeft bewust onjuiste in
lichtingen verstrekt van dien aard dat de Bank de
overeenkomst ASN Bankrekening niet of niet onder
dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan als
de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest;
e.	de relatie tussen de Bank en de Rekeninghouder
eindigt.
6.	De Bank is bevoegd bij beëindiging van de ASN Bankrekening de verrekening van het resterende tegoed op
te schorten. Deze opschorting duurt totdat de Rekeninghouder alle bescheiden die de Bank heeft verstrekt
heeft ingeleverd bij de Bank. De Bank bepaalt op welke
wijze inlevering moet plaatsvinden. De opschorting
geldt tevens totdat de Rekeninghouder alle verplichtingen is nagekomen die hij jegens de Bank heeft in
verband met de Rekening die bij de beëindiging wordt
opgeheven.
7.	Zodra de Overeenkomst eindigt, wordt de ASN Bankrekening opgeheven met de bijbehorende faciliteiten
en, indien van toepassing, de overige diensten of producten die de Rekeninghouder heeft afgesloten en
die aan deze Rekening zijn gekoppeld. Een en ander
met in achtneming van hetgeen hierover is bepaald
in de voorwaarden die op deze Overeenkomst van
toepassing zijn.

