Contract bankgiro-incasso
Ondergetekenden:
1

Bankgirocentrale B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen 'de BGC'

2 Jlgamene Jank Nederland J^Jf^ Markt 6^ Poaitl3U8_556
JfSSO—A£ Oldenzaal

hierna te noemen 'de bank van incassant'

3 ^wie]^ Toerdulï Twente p/au Dhr» A.J.M^Jran Deth^CllvlaatraatL 14
gevestigd te

759^ ^ Denekamp

hierna te noemen 'de incassant',

houder van rekeningnummer ^j>9^ 57- 22 ^68

bij de bank van incassant,

verklaren overeen te komen:
Het is de incassant toegestaan de vorderingen terzake van

Contributie

die hij heeft op rekeninghouders van die bankinstellingen, waarop het standaardcontract tussen de BGC
en de bankinstellingen die van haar diensten gebruik maken van toepassing is, te incasseren via de BGC,
met inachtneming van onderstaande bepalingen.
1

Deze vorderingen kunnen alleen via de BGC worden geïncasseerd, zolang de incassant in het bezit
is van een niet-vervallen incassomachtiging, waarvan vorm en inhoud door de BGC worden
vastgesteld dan wel goedgekeurd.

2

De incassant stelt de debiteur tevoren in kennis van een wijziging in een vast incassobedrag.

3

De media door middel waarvan incasso-opdrachten, waaraan de onder 1 bedoelde machtigingen ten
grondslag liggen, tot uitdrukking gebracht dienen te worden, alsmede de bijlagen die deze opdrachten
dienen te vergezellen, worden wat hun soort, vorm en indeling betreft door de BGC vastgesteld dan
wel goedgekeurd.
De BGC bepaalt de gegevens, die de incasso-opdrachten tenminste dienen te bevatten.
De BGC bepaalt c.q. wijzigt in overleg met de bank van incassant tevens de minimum- en maximumbedragen die per incasso-opdracht per debiteur kunnen worden geïnd.
Voor de incassant gelden als zodanig tot nader order de bedragen van f 2,50 en f 2.500,-.
Indien de incassant bedragen hoger dan f 2.500- per incasso-opdracht wil incasseren, dient hiervoor
door de bank van incassant toestemming te worden gevraagd aan de BGC.
Indien en voorzover aan de incassant deze toestemming is verleend, verbindt de incassant zich om in
alle gevallen waarin incassering van bedragen hoger dan f 2.500,- plaatsvindt:
een kopie van de incassomachtiging (waarop het maximumbedrag is vermeld) van de betrokken
debiteur naar de bank van debiteur te zenden, en
de betrokken debiteur tenminste 4 werkdagen*) vóór inzending van de opdrachten over de te
verwachten incasso's in te lichten.
Op verzoek van de bank van incassant verschaft de incassant aan de BGC magneetbanden of andere
media waarop de rekeningnummers zijn vermeld van alle debiteuren van wie de incassant
machtigingen in zijn bezit heeft tot incassering van bedragen hoger dan f 2.500,-.

De incassant zendt de onder 3 bedoelde incasso-opdrachten via de bank van incassant of rechtstreeks
naar de BGC. De opdrachten dienen vergezeld te gaan van een standaardopdrachtbrief (uitgezonderd
opdrachten vastgelegd op optisch leesbare formulieren).
Bij rechtstreekse inzending naar de BGC zal de incassant afhankelijk van de regeling met de bank
van incassant laatstgenoemde inlichten.
Opdrachten vastgelegd op optisch leesbare formulieren dienen steeds via de bank van incassant te
worden ingezonden.
De bank van de debiteur kan haar medewerking aan de incassoprocedure met betrekking tot een of
meer rekeningen van de debiteur weigeren dan wel beëindigen.
De incassant mag in het laatste geval geen incasso-opdrachten ten laste van de betrokken rekening(en)
van de debiteur meer inzenden.
De BGC heeft het recht de uitvoering van incasso-opdrachten op grond van een onjuist gebruik van
de onder 3 bedoelde media, onleesbaarheid van de ingevulde gegevens of een andere haar moverende
reden te weigeren.
De bank van incassant verplicht zich een stornering te accepteren, die haar wordt aangeboden
binnen 35 kalenderdagen na de datum van creditering van de rekening van de incassant.
De incassant verplicht zich deze debitering te accepteren mits de voorgeschreven termijn in acht is
genomen. Indien de bank van incassant om enigerlei reden de stornering niet kan doorvoeren, zal zij
niettemin het betreffende bedrag aan de bank die de storneringsopdracht gaf vergoeden. Terzake van
die vergoeding heeft zij alsdan een vordering op de incassant.
De incassant verbindt zich mede te werken aan beperking van het aantal storneringen tot maximaal
14% van het aantal incassoposten en van het stornobedrag tot maximaal 3% van het totale incassobedrag.
Deze overeenkomst kan zowel door de BGC als door de bank van incassant te allen tijde worden
opgezegd, mits met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.
De incassant kan opzeggen zonder inachtneming van enige termijn. Opzegging dient schriftelijk aan
de beide andere partijen te geschieden.
De verplichtingen van partijen, voortvloeiende uit incasso-opdrachten die vóór de datum waarop
deze overeenkomst eindigt zijn ingezonden, blijven-onverminderd van kracht.
Onder werkdag wordt verstaan elke dag waarop de kas van De Nederlandsche Bank N.V. is geopend.

de _ 23-04-8a

In triplo getekend te __ Oldenzaal

De bank van incassant

81GEMENE BAN
OJLDENZAA

BGC 0316

De incassant

