Voorwaarden
ASN Jongerenrekening
HOOFDSTUK 1
Wat bedoelen we met de volgende termen?
ASN Jongerenrekening
De rekening zoals is beschreven in het Reglement Privé
rekeningen van ASN Bank. Wat de ASN Jongerenrekening
inhoudt, staat in hoofdstuk 2 van deze voorwaarden.
ASN Digipas
Het beveiligingsapparaatje dat je nodig hebt om online
overboekingen te doen. De beschrijving vind je in de
Voorwaarden ASN Online Bankieren.
ASN Online Bankieren
Bankieren via de beveiligde website van ASN Bank.
De beschrijving van deze elektronische dienstverlening
vind je in de Voorwaarden ASN Online Bankieren.
ASN Wereldpas
De bankpas waarmee je – met gebruik van je pincode –
geld kunt opnemen bij geldautomaten en kunt betalen
bij betaalautomaten, bijvoorbeeld in winkels. Zie ook het
Reglement Privérekeningen.
Bank
ASN Bank, een handelsnaam van de Volksbank N.V.
De Volksbank N.V. is gevestigd in Utrecht en staat inge
schreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland
onder nummer 16062338.
Overeenkomst
De overeenkomst tussen jou en ASN Bank over de opening
en het gebruik van de ASN Jongerenrekening en alle moge
lijkheden die deze rekening biedt.
Rekening
De ASN Jongerenrekening.
Rekeninghouder
De persoon die de ASN Jongerenrekening aanhoudt.

HOOFDSTUK 2
Wat is de ASN Jongerenrekening en voor wie is
zij bestemd?
Wat is de ASN Jongerenrekening?
De ASN Jongerenrekening is een digitale rekening, dat wil
zeggen:
• Je kunt de Rekening alleen openen via het internet,
ww.asnbank.nl, en alleen in combinatie met ASN
Online Bankieren.
• Je kunt alleen geld overmaken en je saldo inzien
via het internet met ASN Online Bankieren of

ASN Mobiel Bankieren. Je ontvangt dus geen papie
ren rekeningafschriften.

Om je Rekening te kunnen gebruiken, ontvang je twee
niet-digitale, tastbare zaken, namelijk:
• De ASN Digipas, waarmee je betalingen kunt ver
richten via het internet. Deze pas is eigenlijk geen
pas; hij ziet eruit als een rekenapparaatje. Via de
code die dit apparaatje geeft, kun je veilig betalen.
De ASN Digipas is persoonlijk; je mag hem niet door
anderen laten gebruiken.
• De ASN Wereldpas, de pas waarmee je – met je
persoonlijke pincode – geld kunt opnemen bij geld
automaten en kunt betalen bij betaalautomaten. Ook
de ASN Wereldpas is persoonlijk.
Voor wie is de Rekening bestemd?
De Rekening is voor jongeren tussen 12 en 25 jaar oud.
Je kunt de Rekening niet gebruiken als je jonger of ouder
bent. Ook is de Rekening alleen voor particulier gebruik
bestemd en mag je de Rekening dus niet voor zakelijke
activiteiten gebruiken.
De Rekening kan alleen op naam van jouzelf staan; je kunt
niet een andere persoon, een gevolmachtigde, aanwijzen
om over de Rekening te beschikken.
Ben je minderjarig, dat wil zeggen jonger dan achttien jaar,
en wil je de Rekening openen? Dan heb je toestemming
nodig van je wettelijk vertegenwoordiger, bijvoorbeeld
een van je ouders. Je wettelijk vertegenwoordiger vraagt
de rekening voor je aan en bevestigt dat hij jou toestem
ming geeft om de ASN Jongerenrekening en ASN Online
Bankieren te openen en zelfstandig te gebruiken. Tot de
datum van je achttiende verjaardag voegt de Bank de
Rekening toe aan een overeenkomst ASN Online Bankieren
van je wettelijk vertegenwoordiger. Deze overeenkomst
kan al bestaan of moet nieuw worden afgesloten.
Wanneer je onder curatele of onder bewind staat,
kun je geen ASN Jongerenrekening openen.

HOOFDSTUK 3
Voorwaarden van de Rekening
Start, duur en einde
Voordat je de Rekening kunt gebruiken, moet je de
volgende documenten aan de Bank sturen:
a.	de Overeenkomst, inclusief de gevraagde kopieën van

documenten; jijzelf of (als je nog geen achttien bent)
je wettelijk vertegenwoordiger moeten deze docu
menten hebben ondertekend;
b.	de bevestiging dat je de ASN Wereldpas en
bijbehorende code hebt ontvangen;
Je kunt je Rekening pas gebruiken als de bank al deze
documenten heeft ontvangen, akkoord bevonden en
verwerkt.
Na je 25ste verjaardag
Je gaat de Overeenkomst voor de Rekening aan voor de
periode tot je 25 wordt. Als je 25 jaar bent geworden, zijn
de Rekening en de daaraan verbonden korting of ander
voordeel niet meer voor jou bestemd. ASN Bank zet de
Rekening dan automatisch om in een ASN Bankrekening.
Op deze nieuwe rekening zijn dan ook de voorwaarden van
de ASN Bankrekening van toepassing.
Dit betekent onder meer dat je kosten betaalt voor het
gebruik van de ASN Bankrekening, die maandelijks van je
ASN Bankrekening worden afgeschreven.
Opzeggen door jou
Je kunt je Rekening altijd opzeggen. De opzegtermijn is
één maand. Op het moment dat je de Rekening opheft,
moet het saldo minder dan € 100 zijn.
Opzeggen door de Bank
De Bank kan de overeenkomst met jou over het gebruik
van de Rekening altijd opzeggen. De opzegtermijn is twee
maanden.
In bepaalde gevallen mag de Bank de Rekening met onmid
dellijke ingang beëindigen, zonder opzegtermijn, zonder
dat zij daarvoor naar de rechter stapt. Dit is onder meer
mogelijk in de volgende gevallen:
a.	Als je in ernstige betalingsproblemen bent gekomen.
Nauwkeuriger gezegd: als je failliet bent verklaard of
uitstel van betaling hebt aangevraagd, of als de rege
ling Wettelijke Schuldsanering voor Natuurlijke
Personen op jou van toepassing is verklaard.
b.	Als de rechter heeft bepaald dat je niet meer zelf over
je geld mag beschikken. Dit is het geval wanneer je
onder curatele bent gesteld en/of je geld onder
bewind is gesteld, of wanneer je op een andere manier
handelingsonbekwaam bent geworden.
c.	Als je misbruik maakt van de Rekening en de dienst
verlening die daarbij hoort. Bijvoorbeeld doordat je
incassomachtigingen afgeeft zonder dat je ervoor
zorgt dat er genoeg saldo op de Rekening staat.
d.	Als je de Bank hebt voorgelogen. Dat wil zeggen dat je
de Bank bewust onjuiste informatie hebt gegeven op
basis waarvan de Bank je een Rekening heeft ver
strekt, terwijl zij dat niet zou hebben gedaan als je de
juiste informatie had gegeven.
e. Als de relatie tussen jou en de Bank eindigt.

Afwikkelen van de opzegging
Zodra de Bank of jij de Overeenkomst beëindigt, heft de
Bank jouw Rekening op. Dat geldt ook voor de diensten die
bij de Rekening horen en eventuele andere diensten en
producten die aan de Rekening zijn gekoppeld. Daarbij
handelt de Bank volgens de voorwaarden die op deze
Overeenkomst van toepassing zijn.
Wanneer de Overeenkomst eindigt, mag de Bank wachten
met het verrekenen van het saldo op jouw Rekening
totdat:
• je alle documenten en passen die je van de Bank hebt
ontvangen, weer bij de Bank hebt ingeleverd. Daarbij
bepaalt de Bank hoe je die documenten en passen
moet inleveren;
• je alle verplichtingen bent nagekomen van jouzelf aan
de Bank in verband met de Rekening die wordt op
geheven.
Wijzigen van de Rekening
De Bank heeft het recht deze Voorwaarden ASN Jongeren
rekening te wijzigen. Zij kan het moment dat zij de voor
waarden wijzigt en het moment dat deze wijzigingen
ingaan, zelf bepalen. De Bank is verplicht je minstens twee
maanden van tevoren van de wijziging op de hoogte te
stellen, op een manier die zij zelf bepaalt.
Als je het niet eens bent met de wijzigingen, moet je dat
voor de ingangsdatum van de wijzigingen in een brief aan
de Bank melden, of op een andere manier die de Bank aan
geeft. Je kunt de Overeenkomst dan per direct opzeggen,
zonder dat de Bank je daarvoor kosten berekent.
Als de Bank voor de ingangsdatum geen bericht van je
ontvangt dat je niet akkoord gaat met de wijzigingen,
gaat zij ervan uit dat je het met de wijzigingen eens bent.
Je bent dan aan de wijzigingen gebonden.
Toepasselijk recht
De Overeenkomst valt onder het Nederlands recht. Dat
geldt ook voor deze voorwaarden ASN Jongerenrekening
die op de Overeenkomst van toepassing zijn.
Geschillenregeling
Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van de
Bank, dan moet je eerst een klacht indienen bij de Bank.
Hoe je dat doet, vind je in de Dienstenwijzer van de Bank.
Bevoegde rechter
Nadat je je klacht hebt ingediend, is het mogelijk dat jij en
de Bank nog steeds serieus van mening verschillen over
deze Overeenkomst en de voorwaarden die daarop van
toepassing zijn. Zo’n geschil komt voor de Nederlandse
rechter. Daarop zijn drie uitzonderingen:

• w
 anneer dwingend recht bepaalt dat het geschil door
een andere rechter wordt behandeld;
• wanneer jij het geschil voorlegt aan het Klachten
instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD); meer in
formatie over het KiFiD vind je in de Dienstenwijzer
ASN Bank;
• wanneer je in het buitenland woont, kan de Bank een
geschil voorleggen aan de buitenlandse rechter in het
betreffende land.
(On)geldigheid
Wanneer een van de bepalingen van de Voorwaarden ASN
Jongerenrekening ongeldig wordt verklaard, betekent dat
niet dat de overige bepalingen (deels) ook ongeldig
worden. Dit geldt ook voor de Overeenkomst ASN
Jongerenrekening en voor andere voorwaarden die op
de ASN Jongerenrekening van toepassing zijn.
Wanneer een bepaling ongeldig wordt, vervangt de Bank
deze door een nieuwe bepaling die wel geldig is. De in
houd van deze nieuwe bepaling is zoveel mogelijk gelijk
aan die van de ongeldig geworden bepaling.

Inschakelen van derden
De Bank mag de rechten en verplichtingen die zij in deze
Overeenkomst aangaat, geheel of gedeeltelijk aan
anderen overdragen. Ook mag zij deze rechten en verplich
tingen door derde partijen laten uitvoeren. Als Rekening
houder verleen je daarvoor bij voorbaat toestemming.
Rangorde van documenten
Op de Rekening zijn verschillende documenten van toe
passing: de Overeenkomst, deze Voorwaarden ASN
Jongerenrekening, het Reglement Privérekeningen en de
Algemene Bankvoorwaarden. Wanneer deze strijdig met
elkaar zijn, geldt wat staat in achtereenvolgens:
1. de Overeenkomst;
2. de Voorwaarden ASN Jongerenrekening;
3. het Reglement Privérekeningen;
4. de Algemene Bankvoorwaarden.
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