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Datum/tijd 22 augustus 2019, 10:50

G-Rekening

Overeenkomst

Rekeninghouder(s)

stotutq¡renaom Bouwbedrijf van Norel B.V
Íta t uta¡ re vestí g i ngspl aats Epa

Handelsregisternunmer 08056114

Hierna (zowel samen als afzonderlijk) te noemen: rekeninghouder

Bank

Statutairenaam Coöperatieve Rabobank U.A. gevestigd te Amsterdam
Vest¡g¡ngsploats Nunspeet

Hiema te noemen: bank.

De rekeninghouder en bank komen hierbij het volgende overeen:

Betalen

Ten behoeve van de rekeninghouder houdt de bank de volgende rekening(en) aan onder
de volgende voorwaarden:

Nummerennaamrekenins NL79 RABO 0991 4718 14 EUR G-Rekening
(Administrat¡eve) Bouwbedrijf van Norel B.V.

tenaamstelling

coïespondentieadres POSTBUS 3, 8160 AA EPE

Crcdiüente

Re n tebe r eke n i n gsg ro n d sl o g

Re n te be re ke n i n g s m eth o d e

Slotopmerking

Creditrente
De bank kan over een tegoed op de rekening een rente vergoeden of in rekening
brengen.
De rente wordt berekend over het gemiddelde creditsaldo over een afrekenperiode van
3 maanden.
Dit saldo wordt bepaald door het totaal van de dagelijkse rentedragende creditsaldi te
delen door het aantal kalenderdagen van de betreffende periode.
Dit saldo wordt volgens onderstaand overzicht verdeeld in saldoschijven, waama over
het bedrag in elke saldoschijf de bij de betreffende schijf behorende rente wordt
berekend.
De rente wordt berekend met inachtneming van een door de bank te bepalen
valuteringsregeling. De rente wordt over een afrekenperiode van 3 kalendermaanden
achterafberekend en na de betreffende afrekenperiode op de rekening bij- of
afgeschreven op een door de bank te bepalen wijze.
Als daartoe naar het oordeel van de bank aanleiding bestaat, kan de bank altijd de
vermelde saldo-schijven, berekeningsmethode, berekeningsperiode, afrekenperiode,
valuteringsregeling er/of rentetarieven wijzigen.
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Ondenekeníng
ondertekening De rekeninghouder verklaart dat hij de op deze overeenkomst toepasselijk verklaarde

voorwaarden, bijlagen en het 'Informatieblad depositogarantiestelsel' heeft ontvangen
en heeft kunnen lezen.

De rekeninghouder gaat ermee akkoord dat de bank hem ook langs elektronische weg
mededelingen kan doen, informatie kan geven en (wijzigingen enlof aanvullingen van)
de (algemene) voorwaarden en bijlagen ter beschikking kan stellen.

Rekeninghouder Bouwbedrijf van Norel B.V

Plaars Ìfl4Þil$PEHI €ø<
oatun f2.OB.IOlOl,

(Wettetijk) H. van Norel t
vertegenwoordiger

P/oots NSÞ,ISPEE|I lfr-
Datum lQ,.o|- lole

(wettetijk) D.J. Bakker '
vertegenwoordiget

P¡o¿¡5 I*$I$PEBI f¿a
Datum L2-6¿.2O1'C,l

(wettetijk) H. van Norel ,
veftegenwootdiget

Handtekening

Handtekening

Handtekening

Handtekening

Namensdebank
P/aats ¡rlu¡gpgg1

oatum 22-08-2419
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