Voorwaarden ASN Juniorrekening
De ASN Juniorrekening is een betaalrekening waarbij uw
kind rente krijgt over het positieve saldo.
In deze Voorwaarden ASN Juniorrekening vindt u informatie
over de ASN Juniorrekening. Ook leest u welke afspraken
er gelden voor deze betaalrekening. Bijvoorbeeld welke limieten er gelden als uw kind de ASN Betaalpas gebruikt.
En dat uw kind een toegangsnaam en wachtwoord nodig
heeft om in te loggen op ASN Online Bankieren. Verder
leest u hoe uw kind de betaalrekening veilig gebruikt. De
inhoudsopgave geeft een overzicht van alle onderwerpen.
Bij de ASN Juniorrekening horen ook andere documenten.
Het is belangrijk dat u deze documenten goed doorleest.
Dan weet u welke afspraken er gelden voor de ASN Juniorrekening. Het gaat om de volgende documenten:
•O
 vereenkomst ASN Juniorrekening en
ASN Online Bankieren
De overeenkomst die u namens uw kind met
ASN Bank sluit voor het openen en het gebruik van
de ASN Juniorrekening en de faciliteiten die daarbij
horen. U gaat ook direct een overeenkomst aan voor
het gebruik van ASN Online Bankieren door uw kind.
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•V
 oorwaarden ASN Online Bankieren
Bij de ASN Juniorrekening hoort automatisch
ASN Online Bankieren. Als wettelijk vertegenwoordiger
heeft u ook ASN Online Bankieren nodig voor de
betaalrekening van uw kind. Bijvoorbeeld om geld over
te boeken via internetbankieren. In de Voorwaarden

ASN Online Bankieren krijgt u informatie over ASN
Online Bankieren en ziet u welke regels er gelden. Bijvoorbeeld over hoe u en uw kind veilig internetbankieren.
• Reglement Privérekeningen
ASN Bank heeft verschillende betaalrekeningen.
Veel informatie en afspraken over deze rekeningen
zijn voor alle betaalrekeningen hetzelfde. Die afspraken
staan bij elkaar in het Reglement Privérekeningen.
U leest daar bijvoorbeeld hoe lang het duurt voordat
een betaalopdracht is verwerkt. Of hoe u veilig met
uw betaalpas omgaat.
• Tarievenwijzer
In de Tarievenwijzer vindt u alle tarieven voor de
betaalrekeningen van ASN Bank.
• Algemene Bankvoorwaarden
De banken in Nederland hebben afspraken en regels
over alle algemene bankzaken. Die staan in de Algemene
Bankvoorwaarden. Omdat dit voorwaarden van alle
banken samen zijn, zijn ze anders geschreven dan
onze andere voorwaarden.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze voorwaarden of wilt u meer
informatie? Belt u dan gerust de ASN Klantenservice
via 070 - 35 69 335. U kunt ook een e-mail sturen naar
informatie@asnbank.nl.
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1 Wat is de ASN Juniorrekening?

De ASN Juniorrekening is een betaalrekening waarbij uw
kind rente krijgt over het positieve saldo.
Wie kan de ASN Juniorrekening gebruiken?
De ASN Juniorrekening is voor kinderen van zes tot en met
elf jaar. Deze betaalrekening staat alleen op naam van uw
kind. Hij of zij kan de betaalrekening gebruiken. Als wette
lijk vertegenwoordiger kunt u de betaalrekening ook gebruiken. Uw kind kan maar één ASN Juniorrekening hebben.

Uw kind
Met ‘kind’ bedoelen we uw eigen kind,of een
stiefkind of pleegkind waar u wettelijk vertegenwoordiger van bent.

Wettelijk vertegenwoordiger (u)
Met ‘wettelijk vertegenwoordiger’ bedoelen we de
ouder (vader of moeder) of voogd die toestemming
heeft gegeven om de ASN Juniorrekening te openen
en te gebruiken.

Wat krijgt uw kind bij de ASN Juniorrekening?
Met de ASN Juniorrekening krijgt uw kind een betaal
rekening die het met uw toestemming zelf kan gebruiken.
Ook krijgt uw kind:
• een betaalpas (hoofdstuk 2);
• internetbankieren via ASN Online Bankieren
(hoofdstuk 3);
• de mogelijkheid om mobiel te bankieren met een
smartphone of tablet via ASN Mobiel Bankieren
(hoofdstuk 4);
• rente op de betaalrekening (hoofdstuk 7).

Wat kan uw kind zelf met de ASN Junior
rekening?
Uw kind kan met de ASN Juniorrekening zelf het saldo
op de betaalrekening en de bij- en afschrijvingen
bekijken. Ook kan uw kind met de betaalpas contant geld opnemen bij een geldautomaat en betalen
bij een betaalautomaat.

een betaalautomaat, bijvoorbeeld in een winkel. Bij de
betaalpas hoort een pincode.
Voordat uw kind de betaalpas kan gebruiken, moet
u de betaalpas activeren via uw eigen ASN Online Bankieren.
Maximumbedrag op de ASN Betaalpas
Met de ASN Betaalpas mag uw kind een maximumbedrag
per week opnemen aan contant geld bij een geldautomaat
of betalen bij een betaalautomaat. Ook is er een maximumbedrag voor contactloos betalen zonder pincode. Deze
maximumbedragen gelden alleen voor zover er genoeg
geld op de betaalrekening staat om dat bedrag te kunnen
opnemen of betalen.
De maximumbedragen kunnen verschillen voor Nederland
en het buitenland. Deze bedragen vindt u op asnbank.nl.
Contant geld opnemen en betalen met de betaalpas in het
buitenland
Met de betaalpas kan uw kind ook in het buitenland contant geld opnemen bij een geldautomaat en betalen bij
een betaalautomaat. In de meeste Europese landen kan dit
zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.
Op asnbank.nl/betalen ziet u welke landen dit zijn.
Voor landen die niet in dat overzicht voorkomen, is de
ASN Betaalpas standaard uitgeschakeld. Wilt u dat uw
kind de betaalpas ook in die andere landen kan
gebruiken, dan kunt u dit voor uw kind aanzetten. Hoe
u dat doet, leest u op asnbank.nl/betalen. U kunt dit ook
weer uitzetten.
Niet alle geldautomaten in het buitenland accepteren de
ASN Betaalpas. Bij zo’n geldautomaat kunt u geen contant
geld opnemen met uw betaalpas.
Leer uw kind veilig omgaan met de ASN Betaalpas
Het is belangrijk dat uw kind veilig leert omgaan met de
betaalpas en de pincode. Het moet goed weten dat het de
enige is die de betaalpas en pincode mag gebruiken. Dat betekent dat uw kind de pincode aan niemand vertelt en er
goed op let dat het de betaalpas niet verliest.

Niemand of iemand anders

2 De ASN Betaalpas

Bij de ASN Juniorrekening krijgt uw kind een persoonlijke
betaalpas.
Wat kan uw kind met de ASN Betaalpas
Met de betaalpas kan uw kind contant geld opnemen bij
een geldautomaat. Ook kan uw kind ermee betalen bij

Het klinkt misschien logisch, maar met ‘niemand’
en ‘iemand anders’ bedoelen we ook echt niemand.
Dus ook niet iemand die uw kind vertrouwt, zoals
familie of vrienden. Vertel ook aan uw kind dat
medewerkers van ASN Bank nooit vragen naar zijn
of haar pincode.
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Meer weten over de ASN Betaalpas
Wilt u meer weten over de ASN Betaalpas? Kijk dan in
het Reglement Privérekeningen. In het Reglement Privé
rekeningen leest u wat u en uw kind nog meer moeten
doen om veilig om te gaan met de betaalpas en de
pincode. Daar leest u ook wat u moet doen als uw kind de
ASN Betaalpas kwijt is of de betaalpas kapot is. Ook staat
er beschreven wanneer u verantwoordelijk bent als er iets
gebeurt. Het is dus belangrijk dat u en uw kind zich houden
aan het Reglement Privérekeningen. De meest recente versie
vindt u op asnbank.nl.

3 ASN Online Bankieren

Met ASN Online Bankieren kunnen u en uw kind internetbankieren. U en uw kind hebben allebei een eigen ASN
Online Bankieren nodig om de betaalrekening te
gebruiken. In zijn of haar ASN Online Bankieren ziet uw
kind alleen de ASN Juniorrekening.
Wat kunnen u en uw kind met ASN Online Bankieren?
Uw kind kan met ASN Online Bankieren het saldo op de betaalrekening en bij- en afschrijvingen bekijken. Uw kind kan
met ASN Online Bankieren niet zelf betalen, geld overboeken of instellingen wijzigen. U kunt zelf met uw eigen ASN
Online Bankieren wel geld overboeken naar andere rekeningen of bepaalde instellingen wijzigen.
Omdat u en uw kind ASN Online Bankieren hebben, krijgt u
geen papieren rekeningafschriften. Meer informatie over
wat u en/of uw kind met ASN Online Bankieren kunnen,
vindt u in de Voorwaarden ASN Online Bankieren.
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Wat hebben u en uw kind nodig voor ASN Online Bankieren?
Om in te loggen in ASN Online Bankieren heeft uw kind een
toegangsnaam en wachtwoord (digicode) nodig. Dat geldt
ook voor uzelf. U heeft ook een ASN Digipas nodig. Daarmee kunt u opdracht geven om geld over te maken
of bepaalde instellingen te wijzigen.
Leer uw kind veilig omgaan met ASN Online Bankieren
Het is belangrijk dat uw kind veilig leert omgaan met
ASN Online Bankieren. Zo is het belangrijk dat uw kind weet
dat de toegangsnaam en het wachtwoord alleen van hem of
haar is. En dat het belangrijk is om regelmatig de bij- en afschrijvingen te controleren.
In de Voorwaarden ASN Online Bankieren leest u hoe u en
uw kind veilig met de toegangsnaam en het wachtwoord
moeten omgaan. Ook staat daar beschreven dat u verplicht
bent om regelmatig de bij- en afschrijvingen te controleren
voor uw kind en wanneer u en uw kind verantwoordelijk zijn
als er iets gebeurt. U leest er ook hoe u veilig met uw eigen
ASN Online Bankieren en uw digipas omgaat. De meest
recente versie van de Voorwaarden ASN Online Bankieren
vindt u op asnbank.nl.

4 ASN Mobiel Bankieren

Omdat uw kind ASN Online Bankieren heeft, kan het ook
ASN Mobiel Bankieren gebruiken.
Wat kan uw kind met ASN Mobiel Bankieren?
Met ASN Mobiel Bankieren kan uw kind internetbankieren
met een smartphone of tablet. Met ASN Mobiel Bankieren
en de mobiele pincode die daarbij hoort, kan uw kind
hetzelfde als met ASN Online Bankieren en zijn of haar
toegangsnaam en wachtwoord.
Voordat uw kind ASN Mobiel Bankieren kan gebruiken
Wil uw kind ASN Mobiel Bankieren gebruiken? Download
dan eerst de app. Daarna sluit uw kind de Overeenkomst
ASN Mobiel Bankieren. Dat doet uw kind met zijn of haar
toegangsnaam en wachtwoord via de app. Heeft uw kind
de Overeenkomst ASN Mobiel Bankieren afgesloten?
Dan laten we dit aan u weten.
ASN Mobiel Bankieren voor u
Omdat u ASN Online Bankieren heeft, kunt u zelf ook
ASN Mobiel Bankieren gebruiken. U moet daar een aparte
overeenkomst voor afsluiten. Dat doet u met uw ASN Digipas via de app. Meer informatie vindt u in de Voorwaarden
ASN Mobiel Bankieren en op asnbank.nl.
Veilig omgaan met ASN Mobiel Bankieren
Het is belangrijk dat uw kind veilig leert omgaan met
ASN Mobiel Bankieren. Bij ASN Mobiel Bankieren hoort
een mobiele pincode die uw kind zelf moet bedenken.
Het is belangrijk dat uw kind weet dat de mobiele pincode
alleen voor hem of haar is. En dat u en uw kind regelmatig
de bij- en afschrijvingen moeten controleren.
In de Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren leest u wat uw
kind nog meer moet doen om veilig met de mobiele pincode
om te gaan. Gebruikt u zelf ASN Mobiel Bankieren? Dan geldt
dit ook voor u. In deze voorwaarden staat ook wanneer uw
kind en u verantwoordelijk zijn als er iets gebeurt. De meest
recente versie van de Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren
vindt u op asnbank.nl en in de app.

5 Kosten

Voor het aanhouden van de betaalrekening inclusief de
ASN Betaalpas, ASN Online Bankieren en ASN Mobiel
Bankieren betaalt uw kind geen maandelijkse kosten.
Soms betaalt uw kind wel een bedrag voor het gebruiken
van de betaalrekening. Bijvoorbeeld als het in een land
buiten Europa met de betaalpas contant geld opneemt
bij een geldautomaat of betaalt bij een betaalautomaat.
Deze kosten vindt u in de Tarievenwijzer op asnbank.nl.

6 Toezicht op de ASN Juniorrekening

Uw kind kan alleen met uw toestemming de ASN Junior
rekening openen. Door de betaalrekening te openen en de
Overeenkomst te ondertekenen geeft u toestemming dat
uw kind de ASN Juniorrekening zelf gebruikt. Uw kind kan
het saldo en de bij- en afschrijvingen op de betaalrekening
bekijken met ASN Online Bankieren of ASN Mobiel Bankieren. Ook kan uw kind met de betaalpas contant geld opnemen bij een geldautomaat en betalen bij een betaalautomaat. Als wettelijk vertegenwoordiger moet u daar
toezicht op houden. Dat doet u via uw eigen ASN Online
Bankieren.
Toezicht via uw eigen ASN Online Bankieren
Als ouder bent u verplicht om toezicht te houden op het
gebruik van de betaalrekening door uw kind. Dat doet u via
uw eigen ASN Online Bankieren. Heeft u nog geen eigen
ASN Online Bankieren? Dan ontvangt u de Overeenkomst
ASN Online Bankieren. Nadat u de Overeenkomst ASN Online Bankieren heeft ondertekend en teruggestuurd, krijgt
u toegang tot ASN Online Bankieren en de betaalrekeningvan uw kind. Met ASN Online Bankieren controleert
u bijvoorbeeld de bij- en afschrijvingen van de betaalrekening van uw kind.
Wat doet u met ASN Online Bankieren voor uw kind?
U kunt met uw eigen ASN Online Bankieren voor uw kind
diverse opdrachten geven.
Bijvoorbeeld:
• de ASN Betaalpas van uw kind activeren;
• de naam van de betaalrekening wijzigen;
• een mobiel toestel afmelden;
• de ASN Juniorrekening opzeggen.
De betaalrekening namens uw kind gebruiken
Heeft u de Overeenkomst ASN Online Bankieren onder
tekend? Dan kunt u ook de betaalrekening namens uw kind
gebruiken. U kunt bijvoorbeeld geld overboeken voor uw
kind via uw eigen ASN Online Bankieren.
Kunnen meer wettelijk vertegenwoordigers de
betaalrekening gebruiken?
Heeft het kind nog een wettelijk vertegenwoordiger? Dan
kan deze de betaalrekening ook gebruiken. Dat moet hij of zij
apart aanvragen. Vindt u het niet goed dat de andere wettelijk vertegenwoordiger de betaalrekening gebruikt namens
uw kind? Of bent u het niet met de andere wettelijk ver
tegenwoordiger eens dat uw kind de betaalrekening gebruikt? Dan kunt u hierover contact met ons opnemen. We
kunnen de ASN Juniorrekening dan blokkeren. Als we dat
doen, kan niemand de betaalrekening meer gebruiken. Daarna moet u samen met de andere wettelijk vertegenwoordiger bepalen wat er met de betaalrekening gaat gebeuren.

Kan iemand anders de betaalrekening gebruiken?
Alleen u en uw kind (en eventueel de andere wettelijk vertegenwoordiger) kunnen de betaalrekening gebruiken. U
kunt dus geen gevolmachtigde of mederekeninghouder
toevoegen aan de ASN Juniorrekening.
Wilt u niet meer dat uw kind de betaalrekening zelf
gebruikt?
Als u niet meer wilt dat uw kind de betaalrekening
zelf gebruikt, dan kunt u de ASN Juniorrekening opzeggen.
Het is belangrijk dat er dan geen saldo meer op de betaalrekening staat. U kunt opzeggen via uw eigen ASN Online
Bankieren of met het formulier Opheffen ASN betaalrekening dat u kunt vinden op asnbank.nl.

7 Rente op de betaalrekening

Uw kind krijgt een variabele rente over het saldo dat op
de betaalrekening staat. De actuele rente vindt u op asnbank.nl.
Hoe berekenen we de rente?
Elke dag berekenen we het rentebedrag over het saldo
dat die dag op de betaalrekening staat. Aan het eind van
het kwartaal tellen we alle rentebedragen bij elkaar op.
Uw kind krijgt dit bedrag één keer per kwartaal op zijn of
haar betaalrekening. Zegt u de ASN Juniorrekening op?
Dan krijgt uw kind rente tot de datum waarop wij de
betaalrekening beëindigen.
Maximumbedrag
Voor de ASN Juniorrekening gelden twee rentepercentages:
een hoog en een laag percentage. Er is een maximum aan
het bedrag waarover uw kind de hogere rente krijgt. Heeft
uw kind meer saldo op de betaalrekening staan dan dit
maximum, dan ontvangt uw kind het lagere rentepercentage voor het bedrag boven dit maximum. Hoe hoog het
maximum is, staat in de Tarievenwijzer. De laatste versie
vindt u op asnbank.nl.
Rentewijzigingen
We kunnen de hoogte van de rentepercentages en het
maximumbedrag voor de hogere en/of lagere rente wijzigen.
Ook de manier van rente berekenen en rente bijschrijven
kunnen we veranderen. In hoofdstuk 11 ‘Een verandering
in de ASN Juniorrekening’ staat dat we wijzigingen twee
maanden van tevoren aan u doorgeven. Dat geldt niet voor
alle wijzigingen. Sommige wijzigingen gaan in zodra we ze
u laten weten, namelijk een wijziging van:
• het rentepercentage;
• het maximumbedrag voor de hogere en/of lagere rente;
• de manier van rente berekenen;
• de manier van rente bijschrijven.

5

8 Niet rood staan op de ASN Juniorrekening

Uw kind mag niet rood staan op de ASN Juniorrekening.
Soms gebeurt dat toch. Dat noemen we ongeoorloofd rood
staan.
Wanneer kan het gebeuren dat uw kind toch rood staat?
Soms staat uw kind toch ongeoorloofd rood, bijvoorbeeld
in de volgende situaties:
• Uw kind neemt in het buitenland contant geld op bij
een geldautomaat of betaalt in het buitenland bij een
betaalautomaat met de betaalpas. In sommige landen
kost dat geld. We schrijven deze kosten altijd af van
de betaalrekening van uw kind. Ook als er niet genoeg
saldo is. Hoeveel het kost en wanneer u deze kosten
betaalt, staat in de Tarievenwijzer. De Tarievenwijzer
vindt u op asnbank.nl.
• U of uw kind laat via een automatische incasso of
periodieke overboeking geld afschrijven van de
ASN Juniorrekening. Deze automatische incasso’s of
periodieke overboekingen kunnen worden afgeschreven, ook als er niet genoeg saldo op de betaalrekening staat. Uw kind moet er daarom voor zorgen dat
er altijd genoeg saldo op de betaalrekening staat.
Als uw kind ongeoorloofd rood staat
Staat uw kind ongeoorloofd rood? Dan betaalt uw kind
daar geen rente voor. Het saldo op de betaalrekening moet
wel altijd direct aangevuld worden. Zo lang uw kind rood
staat, kan het geen contant geld meer opnemen bij een
geldautomaat of betalen bij een betaalautomaat met de
betaalpas. Vult uw kind het saldo op de betaalrekening
niet aan? Dan kunnen we de ASN Juniorrekening van uw
kind beëindigen.
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Automatische incasso
Voor een automatische incasso moet een machtiging
worden afgegeven aan een bedrijf. Dat betekent
dat toestemming wordt gegeven aan bijvoorbeeld
een bedrijf om automatisch een bedrag af te laten
schrijven van de ASN Juniorrekening.

9 Uw kind wordt 12 jaar. En dan?

Uw kind mag de ASN Juniorrekening gebruiken tot het
12 jaar wordt.
Wat gebeurt er met de ASN Juniorrekening als uw kind
12 jaar wordt?
In de maand dat uw kind 12 jaar wordt, zetten we de ASN
Juniorrekening automatisch om in een ASN Jongerenrekening. Wij informeren u hierover. We sturen u dan ook de
Voorwaarden ASN Jongerenrekening.

Na de omzetting naar de ASN Jongerenrekening
De nieuwe ASN Jongerenrekening van uw kind heeft
hetzelfde rekeningnummer als de opgeheven ASN Juniorrekening. Het kind houdt zijn of haar ASN Betaalpas;
de pincode daarvan blijft hetzelfde. Ook de toegang tot
ASN Online Bankieren blijft hetzelfde. Dat geldt eveneens
voor alle instellingen en gegevens in ASN Online Bankieren.
De automatische incasso’s worden afgeschreven van de
nieuwe betaalrekening. Nieuw voor uw kind is dat het bij
de ASN Jongerenrekening een eigen ASN Digipas kan krijgen. Daarmee kan uw kind geld overboeken via ASN Online
Bankieren.
Als u geen ASN Jongerenrekening wilt voor uw kind
Wilt u geen ASN Jongerenrekening voor uw kind? Of wil
uw kind zelf geen ASN Jongerenrekening? Dan moet u de
ASN Juniorrekening opzeggen; dat wil zeggen uiterlijk in
de maand voordat uw kind 12 jaar wordt. U kunt de betaalrekening opheffen via uw eigen ASN Online Bankieren of
via het ‘Opheffingsformulier ASN betaalrekening’ op
asnbank.nl.

10 De ASN Juniorrekening opzeggen

Wilt u of uw kind geen ASN Juniorrekening meer? Dan kunt
u altijd opzeggen.
Hoe zegt u de ASN Juniorrekening op?
Uw kind kan de ASN Juniorrekening zelf niet opzeggen;
dat kunt u alleen doen. De ASN Juniorrekening zegt u op
via uw ASN Online Bankieren of het ‘Opheffingsformulier
ASN betaalrekening’ op asnbank.nl. U kunt ook opzeggen
via een brief die u heeft ondertekend. Nadat we uw opzegging hebben ontvangen, beëindigen we binnen een paar
dagen de ASN Juniorrekening. Zodra we dit gedaan hebben,
laten we dat weten. Staat uw kind rood op de betaalrekening? Dan kunnen we de betaalrekening pas beëindigen als
het saldo is aangevuld.
Beëindiging door ASN Bank
Ook wij kunnen de ASN Juniorrekening van uw kind beëin
digen. Onze opzegtermijn is twee maanden. We kunnen
opzeggen zonder opzegtermijn als we vinden dat daar een
goede reden voor is. Dan stopt de betaalrekening direct.
Dit kunnen we bijvoorbeeld doen als u of uw kind bewust
verkeerde informatie aan ons heeft gegeven. Meer voorbeelden waarom we uw ASN Juniorrekening direct kunnen
beëindigen vindt u in het Reglement Privérekeningen in het
hoofdstuk ‘Opzeggen of beëindigen van uw betaalrekening’.

Geen ASN Online Bankieren meer
Is de ASN Juniorrekening de enige rekening van ASN Bank
waar uw kind met ASN Online Bankieren toegang toe heeft?
Dan stopt zijn of haar ASN Online Bankieren als u de betaalrekening opzegt of als wij de ASN Juniorrekening beëindigen. Heeft u zelf verder geen rekeningen bij ons? Dan
stopt uw ASN Online Bankieren ook.
Rente bij beëindiging
Als de ASN Juniorrekening stopt, berekenen we rente
tot de einddatum. We schrijven dit rentebedrag bij op
de einddatum.

Tip
Als u de ASN Juniorrekening opzegt, kunt u de
rekeningoverzichten in ASN Online Bankieren ook
niet meer bekijken. Sla ze daarom voor die tijd op
of print ze.

11 Een verandering in de ASN Juniorrekening

Tijdens de looptijd kunnen we iets veranderen aan de
ASN Juniorrekening. Dat doen we natuurlijk niet zomaar.
In dit hoofdstuk leest u wat we kunnen veranderen en wat
u dan kunt doen.
Wat kunnen we veranderen?
We kunnen de inhoud, samenstelling en mogelijkheden
van de ASN Juniorrekening veranderen. Ook kunnen we
de Overeenkomst, deze Voorwaarden ASN Juniorrekening
en alle andere voorwaarden die bij de ASN Juniorrekening
horen, veranderen.
Als we iets veranderen
Als we iets veranderen, laten we u dit minstens twee
maanden van tevoren weten. Dat doen we bijvoorbeeld
via ASN Online Bankieren , per e-mail of per brief. Bent u
of is uw kind het niet eens met de wijziging? Dan kunt u de
ASN Juniorrekening opzeggen. Dat kost niets. U zegt dan
wel op vóór de datum waarop de wijziging ingaat. U kunt
opzeggen via uw ASN Online Bankieren of via het ‘Opheffingsformulier ASN betaalrekening’ op asnbank.nl. Hebben we de opzegging niet voor de ingangsdatum van de
wijziging ontvangen, dan betekent dit dat u en uw kind
de wijziging en de gewijzigde voorwaarden accepteren.

12 Voorwaarden van en informatie over de
ASN Juniorrekening

In dit hoofdstuk leest u welke voorwaarden gelden voor
de ASN Juniorrekening.
Voorwaarden en volgorde
Voor de ASN Juniorrekening gelden de volgende
voorwaarden, in deze volgorde:
1. De Overeenkomst ASN Juniorrekening en
ASN Online Bankieren
2. De Voorwaarden ASN Online Bankieren
(inclusief Tarievenwijzer)
3. De Voorwaarden ASN Juniorrekening
(inclusief Tarievenwijzer)
4. Het Reglement Privérekeningen
(inclusief Tarievenwijzer)
5. De Algemene Bankvoorwaarden
Leest u in deze documenten iets over een bepaald onderwerp, maar zegt het ene document iets anders dan het
andere? Ga dan uit van de inhoud van het document dat
als eerste genoemd wordt. Bijvoorbeeld: de inhoud van de
Voorwaarden ASN Online Bankieren (2) gaat altijd vóór de
inhoud van het Reglement Privérekeningen (4). De meest
recente versie van alle voorwaarden die voor de ASN Junior
rekening gelden, vindt u op asnbank.nl.
Geldigheid afspraken
Staat in deze documenten per ongeluk een afspraak die
volgens de wet niet geldig is? Of beroept u zich er bij ons
of in een procedure terecht op dat de afspraak niet geldig
is? Dan blijft de rest van de afspraken in deze documenten
wel gelden. De afspraak die niet geldig is, vervangen we
dan door een geldige afspraak.
Als u andere informatie leest over de ASN Juniorrekening
Over de ASN Juniorrekening vindt u ook informatie op
asnbank.nl. Leest u daar iets over een bepaald onderwerp
dat anders is dan wat u leest in de Overeenkomst of de
voorwaarden die bij de ASN Juniorrekening horen? Dan
moet u uitgaan van de Overeenkomst en die voorwaarden.
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Overeenkomst ASN Juniorrekening en
ASN Online Bankieren
De overeenkomst tussen u en ASN Bank voor het
openen en het gebruik van de betaalrekening en de
faciliteiten die daarbij horen.

Voorwaarden ASN Online Bankieren
De afspraken die gelden voor het gebruik van
ASN Online Bankieren.

Voorwaarden ASN Juniorrekening
De afspraken die speciaal voor de ASN Junior
rekening gelden.

Reglement Privérekeningen
De algemene afspraken en regels die gelden voor
al onze betaalrekeningen en -diensten.

Algemene Bankvoorwaarden
De algemene afspraken en regels die gelden
tussen banken en klanten. Alle banken in Nederland
gebruiken dezelfde Algemene Bankvoorwaarden.

Tarievenwijzer
Een overzicht van alle kosten die horen bij de
ASN Juniorrekening.
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