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Het algemeen reglement, evenals de wijzigingen die hieraan
zouden aangebracht worden, is van toepassing op de relatie
tussen VDK spaarbank n.v., met zetel te 9000 GENT, SintMichielsplein 16, hierna genoemd "VDK" of “de spaarbank” en
haar cliënten, onder voorbehoud van andersluidende bepalingen voortvloeiend uit specifieke reglementen of van
overeenkomsten vastgesteld bij briefwisseling of op enige
andere wijze.
Alle produkten en diensten van VDK zijn van rechtswege
onderworpen aan de reglementaire en wettelijke bepalingen
die erop van toepassing zijn.
De relatie tussen de cliënt en VDK is gebaseerd op wederzijds
vertrouwen. In haar relatie tot haar particuliere cliënten leeft
VDK de regels na van de "Gedragscode van de Belgische
Vereniging van Banken". De cliënten kunnen op eenvoudig
verzoek deze gedragscode bij VDK verkrijgen.
De uitvoering van de overeenkomsten met de cliënt gesloten
en van de opdrachten van de cliënt gebeurt met de grootste
zorgvuldigheid. Om deze correcte uitvoering mogelijk te
maken, zal de cliënt op zijn beurt alle nuttige inlichtingen
verstrekken.

Artikel 4 : Rekeningen geopend op naam van
meerdere titularissen
De op naam van meerdere personen geopende rekeningen kunnen
slechts worden beheerd mits de handtekening van alle titularissen, tenzij
er de nodige volmachten zijn gegeven.
De titularissen zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor alle
verrichtingen op de rekening en voor de terugbetaling van het eventuele
debetsaldo en de kosten. Is de rekening geopend op naam van een
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, dan zijn alle leden hoofdelijk en
ondeelbaar aansprakelijk voor alle verrichtingen op de rekening.

Artikel 5 : Tarieven
Een lijst van de tarieven en intrestvoeten van de financiële diensten die
door VDK worden aangeboden ligt in de kantoren en agentschappen
gratis ter beschikking van elke cliënt.
De tarieven kunnen tevens door affichering of door een afzonderlijk
bericht of via rekeninguittreksel bekend gemaakt worden.
De cliënt zal door VDK op één van de hierboven vermelde wijzen vooraf
ingelicht worden van de wijzigingen aan de tarieven voor de door hem
onderschreven diensten.
Wijzigingen aan de intrestpercentages zullen op één van de hierboven
vermelde wijzen na de wijziging meegedeeld worden.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kan hij binnen
een termijn van 15 dagen vrij de overeenkomst opzeggen.

HOOFDSTUK I : REKENINGEN
A. Algemene inleiding
Artikel 1 : Opening en verscheidenheid van
rekeningen
VDK opent rekeningen op naam van natuurlijke personen of rechtspersonen, die daartoe een openingsaanvraag ondertekenen en voor
zover deze aanvraag door VDK wordt aanvaard. Deze rekeningen zijn
onder meer de girorekeningen, de spaarrekeningen, de termijnrekeningen, de rekeningen in vreemde valuta.
Op grond van een bijzondere overeenkomst kan zij ook andere
rekeningen openen die worden beheerst door specifieke werkingsregels.

Artikel 2 : Storting op de rekeningen
Op deze rekeningen kunnen stortingen in speciën worden verricht in alle
kantoren en agentschappen van VDK. Bij iedere storting wordt een
ontvangstbewijs afgeleverd dat, behoudens afwijkende wetsbepalingen,
in geval van betwisting als bewijs wordt aanvaard.

Artikel 3 : Credit- of debetsaldo
Elke rekening moet op ieder moment een creditsaldo vertonen, tenzij
anders is overeengekomen. VDK behoudt zich bijgevolg het recht voor
om de uitvoering van iedere geheel of gedeeltelijk ongedekte opdracht te
weigeren of uit te stellen.
Iedere door VDK toegelaten afwijking inzake een debet op rekening kan
nooit worden ingeroepen als recht gevend op behoud of herhaling van
deze afwijking.
VDK kan de onmiddellijke terugbetaling eisen van het niet toegelaten
debet op rekening.

Artikel 6 : Rekeningen in buitenlandse valuta
De rekeningen in buitenlandse valuta zijn onderworpen aan de Belgische
of buitenlandse wettelijke of reglementaire bepalingen die dit soort
tegoeden en de erop betrekking hebbende verrichtingen beheersen.
De aan VDK in een buitenlandse munt toevertrouwde bedragen worden
op dezelfde wijze behandeld als de tegenwaarde in het buitenland. VDK
is dus niet aansprakelijk voor de verliezen, de schade of de nadelige
gevolgen die zouden voortvloeien uit de inning van gewone of
buitengewone belastingen, koerswijzigingen, gevallen van overmacht, die
de gehele of de gedeeltelijke onbeschikbaarheid van haar tegoeden bij
de correspondent of een waardevermindering ervan zouden teweegbrengen.

Artikel 7 : Rekeninguittreksels en
akkoordbevinding van de rekening
VDK stelt periodiek een bericht of uittreksel van de rekening op, met
aanduiding van het bedrag van de geregistreerde boekingen na het vorig
bericht of uittreksel en van het nieuw daaruit voortvloeiend saldo.
De rekeninguittreksels worden enkel afgeleverd bij wijze van inlichting.
Alleen de regelmatig afgeleverde kwitanties en de boekhouding van VDK
gelden als bewijs van de gestorte som en van het actuele tegoed.
Het bericht of uittreksel wordt, naar keuze van de rekeninghouder, ofwel
gestuurd naar het adres van de rekeninghouder of naar een door hem
aangeduid adres, ofwel ter beschikking gehouden in een kantoor of
agentschap van VDK. De rekeninghouder aanvaardt alle gevolgen van
zijn keuze met betrekking tot deze adresopgave.
VDK kan overigens op elk moment een akkoordbevinding van de
rekening toesturen aan de cliënt.

De cliënt is ertoe gehouden onmiddellijk aan VDK de vergissingen te
melden die hij zou vaststellen op de berichten, uittreksels of akkoordbevindingen van de rekeningen die hij heeft afgehaald of ontvangen en
deze worden geacht als juist erkend te zijn bij gebreke aan schriftelijk
protest vanwege de cliënt binnen de dertig dagen na het verzenden van
het rekeninguittreksel naar het opgegeven adres.

Artikel 8 : Eenheid van rekening
Behoudens bijzondere overeenkomst, vormen alle door VDK op naam
van dezelfde titularis geopende rekeningen hetzij in Belgische frank,
hetzij in een vreemde munt, ongeacht hun aard of modaliteiten, slechts
een onderdeel van een enige en ondeelbare rekening-courant. VDK kan
bijgevolg, mits gewone kennisgeving aan de cliënt, de rekeningen
versmelten of transfers tussen deze rekeningen verrichten, hetzij geheel
hetzij gedeeltelijk, van een debetsaldo naar een creditsaldo of omgekeerd zowel als van een debetsaldo naar een ander debetsaldo of van
een creditsaldo naar een creditsaldo.
Indien sommige van deze rekeningen in een vreemde munt worden
aangehouden, zal de omzetting gebeuren op basis van de gemiddelde
koers van de dag van het transfer.
De cliënt ziet ten dien einde uitdrukkelijk af van het voordeel van termijn
verbonden aan spaarrekeningen of aan andere rekeningen.
De rekeningen die een eigen individualiteit moeten bewaren krachtens
wettelijke bepalingen of een speciaal akkoord tussen VDK en de titularis,
worden niet opgenomen in de bovengenoemde enige rekening.

Artikel 9 : Basisbankdienst
VDK ondertekende het "Charter inzake een basisbankdienst" waardoor
een particuliere cliënt, met wettelijke woonplaats in België, aanspraak
kan maken op een basisbankdienst. Deze basisdienst betreft één
girorekening waaraan volgende drie basisverrichtingen gekoppeld zijn :
- het uitvoeren van overschrijvingen, manueel of elektronisch,
bestendige opdrachten, domiciliëring van betalingen;
- het storten en afhalen van geld;
- het verkrijgen van uittreksels.
Het toekennen van deze basisdienst wordt niet afhankelijk gesteld van de
aankoop van andere produkten en diensten en/of voorwaarden inzake
voldoende saldo. Voor cliënten die over een regelmatig inkomen
beschikken, kan die toekenning evenwel afhankelijk worden gesteld van
een loondomiciliëring.
Het algemeen reglement is van toepassing op deze girorekening en de
drie basisverrichtingen, tenzij het charter hiervan afwijkt.
De aanvrager van de basisdienst verbindt er zich toe niet reeds over een
zichtrekening te beschikken bij een andere instelling. Hij dient VDK
hierover volledig en juist in te lichten.
De aanvrager moet VDK ook informeren over een voordien, bij haar,
beëindigde bankrelatie.
VDK mag een aanvraag weigeren wegens negatieve antecedenten van
de aanvrager, bij haar, of wegens, in hoofde van de aanvrager,
oplichting, misbruik van vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in
geschrifte, witwassen van kapitaal, fraude.
VDK zal de basisdienst evenwel niet weigeren omwille van het loutere
feit dat de aanvrager in een centrale gegevensbank, zoals bedoeld in
artikel 69 van de wet op het consumentenkrediet is opgenomen, op
verzoek van een andere instelling.

VDK behoudt zich het recht voor de girorekening af te sluiten indien de
cliënt zijn verbintenissen niet nakomt en zal daarbij een opzegtermijn van
30 dagen naleven om aan de cliënt toe te laten een nieuwe financiële
instelling te vinden.
Deze termijn zal niet gerespecteerd worden in geval van zware fout of
grove nalatigheid van de cliënt.
De opzeg of weigering zal gemotiveerd worden.

B. Bijzondere bepalingen
Artikel 10 : Girorekening
De girorekening is een rekening waarvan het tegoed dadelijk beschikbaar
is. De rekeninghouder kan de te ontvangen sommen op deze rekening
laten storten en zijn betalingen via deze rekening laten uitvoeren.
De rekening kan geprovisioneerd worden door stortingen aan de loketten
in de kantoren en agentschappen van VDK, door overschrijvingen,
incasso van waardepapier of door krediet.
Opvragingen in speciën zijn mogelijk aan de loketten in de kantoren en
agentschappen van VDK. In dit geval moet een kwijting ondertekend
worden door de rekeninghouder of door de persoon die hiertoe
gemachtigd is. Bij opvragingen in speciën van meer dan 100.000 BEF (of
de tegenwaarde in EUR) is een vooropzeg van twee bankwerkdagen
vereist.
Er kan eveneens over de rekening beschikt worden via overschrijvingsformulieren, die VDK ter beschikking stelt, via chequeformulieren, betaalen kredietkaarten, bestendige opdrachten en domiciliëringen.
De opdrachten worden slechts uitgevoerd voor zover het tegoed op de
rekening dit mogelijk maakt en zonder rekening te houden met de
volgorde waarin VDK ze heeft ontvangen. Gedeeltelijke uitvoering van
een opdracht is niet mogelijk. Bij onvoldoende provisie gedurende een
zekere periode, kan VDK de gegeven opdrachten eenzijdig en zonder de
opdrachtgever te moeten verwittigen, annuleren.
Opdrachten die tegen een uiterste datum of een bepaalde vervaldag
dienen verricht te worden, moeten ten laatste drie bankwerkdagen
voorafgaand aan deze datum of vervaldag ter uitvoering worden
voorgelegd.
De intrekking van een bestendige opdracht heeft pas uitwerking vijf
bankwerkdagen na ontvangst van de schriftelijke vraag tot intrekking.
De schriftelijke opdracht tot intrekking van een domiciliëring wordt door
VDK binnen de vijf bankwerkdagen na ontvangst ervan naar de
schuldeiser doorgestuurd. VDK is niet verantwoordelijk voor de echtheid
en de geldigheid van de facturen en de onkostennota's waartoe zij
betalingsopdrachten krijgt.
VDK heeft het recht om, na het overlijden van een rekeninghouder,
bestendige opdrachten en domiciliëringen verder uit te voeren of hieraan
een einde te stellen hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van één of
meerdere van de rechtsopvolgers.
VDK is niet verplicht andere documenten te aanvaarden dan die welke
door haar ter beschikking worden gesteld.
De rekeningen brengen een intrest op, berekend per dag. Afhalingen
krijgen waarde de vorige dag, stortingen de eerstvolgende dag.
De debetintresten worden berekend per kwartaal of bij tussentijdse
volledige vereffening en automatisch gedebiteerd op de rekening. De
creditintresten worden berekend per 31 december van elk jaar en bij de
hoofdsom van de rekening gevoegd. Bij volledige vereffening vóór
31 december worden geen pro rata creditintresten gerekend.
De verschuldigde belastingen op de intresten vallen ten laste van de
rekeninghouder.

Artikel 11 : Cheques, eurocheques en
eurochequekaart
De titularis en de volmachthouder van een rekening kunnen cheques,
eurocheques en eurochequekaart verkrijgen tegen de door VDK
bepaalde voorwaarden en mits aanvaarding van de bijzondere
reglementen ter zake. VDK behoudt zich het recht voor om eventueel de
afgifte te weigeren zonder deze beslissing te moeten verantwoorden.
De titularis van de rekening verbindt zich ertoe om deze chequeboekjes
met de grootste zorgvuldigheid te bewaren. Hij is verantwoordelijk voor
alle gevolgen wegens verlies, diefstal of misbruik van de boekjes.
Indien de cliënt verzet aantekent tegen de uitbetaling van een door hem
uitgegeven cheque, is VDK niet verplicht om met dit verzet rekening te
houden.
Als zij beslist om hiermee rekening te houden, heeft zij het recht op de
rekening van de cliënt een som onbeschikbaar te houden voor het
volledig of een deel van het bedrag van de cheque, totdat er een akkoord
van de cliënt met de begunstigde is of totdat er een definitieve
gerechtelijke beslissing is. Alle uit dit verzet of deze blokkering van de
rekening voortvloeiende kosten, meer bepaald deze voortvloeiend uit een
gerechtelijke procedure, zijn ten laste van de cliënt.
VDK kan de betaling weigeren van cheques :
1. die afkomstig zijn van een niet door haar afgeleverd boekje met
chequeformulieren;
2. die afkomstig zijn van een boekje waarvan zij geen ontvangstbewijs heeft ontvangen;
3. die niet op een correcte of volledige wijze zijn ingevuld, volgens
de ter zake bestaande wettelijke voorschriften;
4. waarvan het bedrag de provisie op de rekening overschrijdt.
VDK kan op haar beslissing tot afgifte van chequeformulieren terugkomen. De cliënt kan eventueel een vergoeding bekomen voor de door
hem geleden en aangetoonde schade. De beslissing tot weigering zal
door VDK aan de cliënt worden meegedeeld, zonder dat VDK kan
verplicht worden deze beslissing te motiveren. Vanaf het ogenblik van de
kennisgeving moet de cliënt en eventueel ook de volmachthouder
onmiddellijk de ongebruikte chequeformulieren teruggeven.
De cliënt is tot dezelfde verbintenis gehouden ingeval van afsluiting van
de rekening om welke reden ook, door een beslissing van de cliënt of
door deze van VDK. Tot het ogenblik van deze teruggave heeft VDK het
recht de afgifte van het eventueel creditsaldo van de rekening op te
schorten, zonder dat haar intresten kunnen worden ten laste gelegd.
De uitgifte van een cheque zonder voorafgaande, voldoende en/of
beschikbare dekking geeft aan VDK het recht de rekening te sluiten en,
meer algemeen, een einde te stellen aan alle zakenrelaties met de cliënt.
Elke persoon die een volmacht heeft om opvragingen van de rekening te
doen mag ook, met de toestemming van de titularis, de afgifte vragen
van boekjes met chequeformulieren op naam van laatstgenoemde. De
intrekking van het recht van de titularis van de rekening om cheques te
trekken, strekt zich automatisch uit tot de volmachthouder. In alle
gevallen waarin de titularis ertoe gehouden is de chequeformulieren die
hij in bezit heeft, terug te geven, is de volmachthouder ertoe gehouden
hetzelfde te doen met de aan hem afgegeven chequeformulieren.
VDK kan het verbod om cheques te trekken alsook de daaraan
verbonden plicht tot teruggave beperken tot de volmachthouder alleen of
tot één van hen, als ze met meerdere zijn. In dit geval deelt zij dit
onmiddellijk mee aan de volmachthouder en aan de titularis van de
rekening. Indien de titularis van de rekening besluit de rekening af te
sluiten of de volmacht of zijn akkoord inhoudend dat de volmachthouder
cheques trekt op zijn rekening in te trekken, is de volmachthouder ertoe
gehouden onmiddellijk aan VDK de chequeformulieren die hij nog in het
bezit heeft, terug te geven. VDK is niet aansprakelijk voor de door de
volmachthouder gestelde verrichtingen zolang deze formulieren haar niet
werden teruggegeven.

Artikel 12 : Betaalkaarten en kredietkaarten
De rekeninghouder en de volmachthouder van een rekening kunnen
betaal- en kredietkaarten verkrijgen tegen de door VDK bepaalde voorwaarden en mits aanvaarding van de bijzondere reglementen ter zake.
VDK kan, zonder haar beslissing te moeten motiveren, op ieder ogenblik
de onmiddellijke teruggave van de betaal- en kredietkaarten eisen of het
gebruik ervan verhinderen.
De intrekking van het recht van de titularis van de rekening om over een
betaal- of kredietkaart te beschikken, strekt zich automatisch uit tot de
volmachthouder. In alle gevallen waarin de titularis ertoe gehouden is de
betaal- of kredietkaart die hij in bezit heeft, terug te geven, is de
volmachthouder ertoe gehouden hetzelfde te doen met de aan hem
afgegeven betaal- of kredietkaart.
VDK kan het verbod om de betaal- of kredietkaart te gebruiken alsook de
daaraan verbonden plicht tot teruggave beperken tot de volmachthouder
alleen of tot één van hen, als ze met meerdere zijn. In dit geval deelt zij
dit onmiddellijk mee aan de volmachthouder en aan de titularis van de
rekening. Indien de titularis van de rekening besluit de rekening, de
volmacht of zijn akkoord inhoudend dat de volmachthouder de betaal- of
kredietkaart op zijn rekening gebruikt in te trekken, is de volmachthouder
ertoe gehouden onmiddellijk aan VDK de betaal- of kredietkaart die hij
nog in het bezit heeft, terug te geven. VDK is niet aansprakelijk voor de
door de volmachthouder gestelde verrichtingen zolang de betaal- of
kredietkaart haar niet werden teruggegeven.
De cliënt wordt verondersteld het reglement van de kaart die hij gebruikt
te kennen. Hij aanvaardt het reglement door het gebruik van de kaart. De
tekst van het reglement wordt hem ter beschikking gesteld bij de toekenning van de kaart.
Hoe dan ook blijft de cliënt aansprakelijk voor het gebruik dat na de
afsluiting van de rekening zou gemaakt worden van de kaarten die hij
niet tegen ontvangstbewijs van VDK zou teruggegeven hebben.
De beslissing tot intrekking van het recht van de titularis van de rekening
om over een betaal- of kredietkaart te beschikken, kan in geval van
goede trouw van de cliënt aanleiding geven tot een pro rata terugbetaling
van de door de cliënt betaalde kosten.

Artikel 13 : Termijnrekeningen
VDK aanvaardt op een rekening geldbeleggingen op verschillende
termijnen waarvan de duur contractueel is vastgesteld bij de opening van
de rekening.
VDK bepaalt het minimumbedrag van de tegoeden op de termijnrekening. Indien, ten gevolge van een gedeeltelijke opvraging, het tegoed
op rekening lager wordt dan dit bedrag, wordt het zonder meer
overgeboekt naar om het even welke girorekening van de cliënt of wordt
het, bij gebreke aan een dergelijke rekening, ter beschikking van de cliënt
gesteld.
De door de termijnrekeningen voortgebrachte intresten worden, naar
keuze van de cliënt, op een girorekening of spaarrekening geboekt of
gekapitaliseerd.
De termijn begint op de dag van de waardedatum van de storting. De op
termijn belegde sommen zijn beschikbaar op de vervaldag of op de
eerstvolgende bankwerkdag indien de vervaldag een zaterdag, zondag,
wettelijke feestdag of een sluitingsdag van VDK is. Behoudens andersluidend bericht vanwege de cliënt, dat ten laatste op één bankwerkdag
voor de vervaldag bij VDK spaarbank moet toekomen, wordt elk termijndeposito automatisch hernieuwd voor een periode met een zelfde duur
en onder de voorwaarden die geldig zijn op het moment van de hernieuwing.

Bijzondere bepalingen voor termijnrekeningen 1 jaar en 3 jaar:
Voor elke storting op deze termijnrekeningen kan de cliënt een certificaat
ontvangen dat de gedeponeerde gelden vermeldt. Het bijzonder
reglement met betrekking tot elk van deze rekeningen wordt op de
achterzijde van de certificaten vermeld.
De intresten ervan kapitaliseren niet, maar kunnen overgeboekt worden
naar een andere rekening van de cliënt.
Indien een rekening 1 jaar of 3 jaar binnen de 48 uren na haar vervaldag
niet hernieuwd of uitbetaald is, wordt ze automatisch hernieuwd voor een
periode met een zelfde duur en zulks op basis van de voorwaarden die
op het tijdstip van de hernieuwing van kracht zijn.

Artikel 14 : Spaarrekeningen
VDK opent spaarrekeningen in BEF of EUR waarop spaardeposito's
zonder termijn worden ingeschreven. Deze verrichtingen worden
meegedeeld via rekeninguittreksels.
De spaarrekening kan geprovisioneerd worden door stortingen aan de
loketten in de kantoren en agentschappen van VDK of via een bestendige opdracht, overschrijvingen en/of cheques.
Opvragingen in speciën zijn mogelijk aan de loketten in de kantoren en
agentschappen van VDK. In dit geval moet een kwijting ondertekend
worden door de rekeninghouder of door de persoon die hiertoe
gemachtigd is. Bij opvragingen in speciën van meer dan 100.000 BEF (of
de tegenwaarde in EUR) is een vooropzeg van twee bankwerkdagen
vereist.
De vergoeding op de spaarrekening bestaat uit een basisintrest en
eventueel een getrouwheids- of aangroeipremie. VDK stelt de basisintrest en de eventuele premies vast en kan deze op elk ogenblik
wijzigen. Wijzigingen zullen overeenkomstig artikel 5 meegedeeld
worden.
De basisintrest wordt per dag berekend.
De stortingen brengen basisintrest op vanaf de kalenderdag die volgt op
die van de storting. Terugbetaalde sommen brengen geen basisintrest
meer op vanaf de zevende kalenderdag die de opvraging voorafgaat.
De op 31 december verworven basisintrest en eventuele premies worden
bij het kapitaal gevoegd en brengen intrest op vanaf 1 januari van het
volgend jaar.
Bij aanvraag tot annulering van de rekening wordt de lopende
basisintrest pro rata berekend en uitbetaald.
Voor de andere modaliteiten van de verschillende soorten spaarrekeningen wordt verwezen naar de bijzondere reglementen, waarvan de
cliënt in ieder kantoor of agentschap van VDK een exemplaar kan
verkrijgen.

Door het plaatsen in een dossier bewaargeving behouden de nietaangemaakte spaarbons hun juridisch karakter als effecten aan toonder
en wordt er geen afbreuk gedaan aan de rechten of plichten die hieruit
voor partijen voortvloeien, noch aan het juridisch karakter van het bij VDK
geopende dossier bewaargeving.
Dezelfde spaarbon zal nooit tegelijkertijd in de vorm van een nietaangemaakte spaarbon en in de vorm van een aangemaakte spaarbon
bestaan.
Een niet-aangemaakte spaarbon wordt omgezet in een aangemaakte
spaarbon indien de cliënt de spaarbon opvraagt, in eigendom wenst over
te dragen of in pand wenst te geven. Deze omzetting gebeurt tevens in
geval van verzet en beslag op de spaarbon. VDK behoudt zich het recht
voor tot de omzetting over te gaan telkens zij dit nodig acht.
De cliënt aanvaardt alle wettelijke gevolgen van de afgifte van met verzet
betekende spaarbons. VDK kan eenzijdig de rekeningen van de cliënt
debiteren met het bedrag van de door VDK geleden schade door
verhandeling van met verzet betekende spaarbons.

HOOFDSTUK II : KREDIETEN
Artikel 16
VDK kan kredieten openen in verschillende vormen.
Behoudens afwijkende bepalingen zijn de algemene kredietvoorwaarden,
opgesteld door VDK, van toepassing.
Het krediet wordt gereglementeerd door een onderhandse of authentieke
overeenkomst. De bepalingen van het “algemeen reglement van de
verrichtingen” zijn van toepassing voor zover ze verenigbaar zijn met de
kredietovereenkomst.
De debetstand op een rekening bij VDK is alleen dan als kredietverlening
te beschouwen indien VDK op een ondubbelzinnige manier het ontstaan
van deze debetstand toelaat. In elk geval dient een toegelaten
debetstand binnen de drie maanden volledig aangezuiverd te zijn. De
cliënt dient dit spontaan te doen. Het niet onmiddellijk overgaan tot
invordering van de debetstand kan niet beschouwd worden als een
stilzwijgende instemming van VDK met een verlenging van voornoemde
termijn van drie maanden.

HOOFDSTUK III : FINANCIËLE DOCUMENTEN EN HANDELSDOCUMENTEN
Artikel 17 : Incasso van financiële documenten

Artikel 15 : Spaarbons

VDK kan de inning op zich nemen van verschillende soorten van
financiële documenten zoals handelseffecten (wisselbrieven, orderbriefjes, cheques) of kwitanties, zowel in België als in het buitenland.

Spaarbons zijn effecten aan toonder die worden uitgegeven in
verschillende termijnen tegen een intrestvoet die op de datum van de
uitgifte wordt bepaald op basis van de toestand op de kapitaalmarkt.

Deze verrichtingen worden beheerst door dit reglement en, in de mate
waarin dit hiervan niet afwijkt, door de "Uniforme regelen voor het
incasso", opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel.

Bij de intekening bepaalt de cliënt of hij de spaarbon in een dossier
bewaargeving plaatst, waardoor de spaarbon niet wordt aangemaakt, of
integendeel de materiële afgifte ervan wenst. Bij een materiële afgifte
gaat de cliënt automatisch akkoord met de betaling van door de wetgever
bepaalde belastingen op de levering van materiële stukken.

De cliënt stemt ermee in dat de inning via elektronische weg kan
plaatsvinden.

VDK spant zich met de beste zorgen in bij de inning van de haar
toevertrouwde documenten, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor :
a. De niet-eerbiediging van de formaliteiten en van de wettelijke
termijnen inzake de aanbieding ter acceptatie of ter betaling van
handelseffecten, de kennisgeving van protesten en de verzending van de berichten van niet-acceptatie of niet-betaling.
Met uitzondering van de formaliteiten voorzien bij protest, zal
VDK geen andere formaliteiten vervullen ingeval van nietaanvaarding of niet-betaling tenzij de cliënt hierom uitdrukkelijk
verzoekt en de daaraan verbonden kosten betaalt.
b. De gevolgen van de verkeerde uitvoering van de opdracht
wanneer de onderrichtingen onduidelijk, onvolledig of foutief zijn.
VDK is evenmin aansprakelijk voor een mogelijk verkeerde
interpretatie van de onderrichtingen.
c. De controle van de echtheid van de vermeldingen en handtekeningen die voorkomen op de ter incasso overgemaakte
stukken. VDK mag evenwel het document, dat door de cliënt
wordt aangeboden, regulariseren.
d. Het ontbreken van zegelrecht, een onregelmatig of onvoldoende
zegelrecht. De kosten of boeten die eruit kunnen voortvloeien
zijn ten laste van de afgever van het effect.
Behoudens andersluidende overeenkomst worden de documenten hetzij
per gewone post verzonden hetzij door VDK bezorgd op de wijze die zij
geschikt acht, rekening houdend met de aard van het papier of de plaats
van bestemming.
Het resultaat van de inning wordt slechts betaald of op het credit van de
rekening van de begunstigde geboekt na effectieve inning en eventuele
repatriëring van de fondsen en onder aftrek van de gemaakte kosten.
Indien het een in vreemde munt uitgedrukt document betreft dat in
Belgische frank moet worden gecrediteerd, wordt het na inning
afgerekend tegen de beste koers.

Een algemene domiciliëringsopdracht houdt in dat VDK het bij haar
gedomicilieerde document mag betalen door de rekening van de cliënt te
debiteren, zelfs indien deze documenten niet de gebruikelijke vermelding
van domiciliëring bevatten.
Bij gebrek aan een algemene domiciliëringsopdracht, is de titularis van
een rekening ertoe gehouden om aan VDK bericht van deze domiciliëring
te geven ten laatste drie bankwerkdagen voor de vervaldag van de
documenten.
Deze berichten moeten de bijzonderheden van de effecten vermelden en
moeten meer bepaald aanduiden of zij al of niet geaccepteerd zijn, ook al
zijn ze getrokken door dezelfde persoon.
VDK zal het aangeboden document slechts betalen voor zover er
voldoende provisie is op de girorekening.
Teneinde iedere verwarring te vermijden, kan VDK elke betaling
weigeren van een effect waarvan de vervaldag niet samenvalt met deze
die in het borderel van de berichten wordt vermeld.
VDK wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de echtheid of de
geldigheid van de gedomicilieerde effecten die zij betaalt.

HOOFDSTUK IV :
EFFECTENVERRICHTINGEN
A. Beursorders
Artikel 20
VDK spaarbank aanvaardt op vraag van de cliënt alle aan- en
verkooporders, alle intekeningen op en onderschrijvingen van effecten op
binnen- en buitenlandse markten.

De inningskosten en de valutering van de geïncasseerde bedragen zijn
vermeld in een tarieflijst die ter beschikking van de cliënt wordt
gehouden.

De orders worden uitgevoerd voor risico van de cliënt, volgens de door
VDK spaarbank vastgestelde voorwaarden alsook met inachtneming van
de wetten, reglementen en gebruiken, van toepassing op de plaatsen
waar zij worden verhandeld.

Artikel 18 : Inning van handelspapier

VDK is niet aansprakelijk ingeval de (markt)omstandigheden de
uitvoering van een order hebben belet.

VDK kan ook het tengelde maken op zich nemen van de rechten
vastgelegd in handelspapieren van verschillende aard zoals cognossementen, verzekeringspolissen, facturen, enz.

Wanneer een effect regelmatig genoteerd is in België of in het
buitenland, wordt het order, behoudens andersluidende instructies,
uitgevoerd te Brussel.

Deze verrichtingen worden beheerst door dit reglement en, in de mate
waarin dit hiervan niet afwijkt, door de "Uniforme regelen voor het
incasso", opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel.

VDK behoudt zich het recht voor om :

VDK neemt geen enkele verbintenis op zich en aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid met betrekking tot de vorm, de regelmatigheid of de
echtheid van deze documenten, noch met betrekking tot kwantiteit,
gewicht, kwaliteit, staat, verpakking, waarde van de goederen die door
deze documenten vertegenwoordigd worden. De andere exoneratiebedingen voor aansprakelijkheid, die in het vorig artikel zijn opgenomen,
zijn eveneens mutatis mutandis van toepassing.
Behoudens voorafgaande andersluidende overeenkomst, kan VDK niet
worden aangeduid als bestemmeling of medeondertekenaar van de
goederen.

Artikel 19 : Domiciliëringen
Elke titularis van een girorekening heeft de mogelijkheid om alle
financiële of handelsdocumenten (handelspapieren, kwitanties, facturen,
enz.) in Belgische frank of in vreemde munt, betaalbaar te stellen aan de
loketten van VDK.

- De uitvoering van orders, die op een andere wijze worden
gegeven dan via de ondertekening van het daartoe bestemd
formulier, uit te stellen tot na de schriftelijke bevestiging ervan door
de cliënt. De cliënten zijn ertoe gehouden om de op een andere
wijze gegeven orders op dezelfde dag te bevestigen via ondertekening van het daartoe bestemd formulier of een door hen
ondertekende brief.
- Enkel die orders uit te voeren die zij, rekening houdend met de
plaatselijke gebruiken, tijdig aan de correspondent kan doorgeven.
- Geen verkooporders uit te voeren dan na ontvangst van de
effecten. Indien VDK beslist het verkooporder toch zonder de
ontvangst van de effecten uit te voeren kan zij de effecten die niet
ten gepaste tijde geleverd zijn of die onregelmatig zijn, terugkopen
op kosten van de opdrachtgever.
- Een aankooporder, gekoppeld aan een verkooporder, pas uit te
voeren wanneer dit laatste is uitgevoerd.
- Aankooporders slechts uit te voeren indien de opdrachtgever over
voldoende provisie beschikt.

De cliënt geeft VDK volmacht om de dekking die krachtens de wettelijke
en reglementaire bepalingen wordt opgelegd, aan te leggen door
debitering van zijn rekening of door overboeking van zijn effecten uit zijn
effectendepot.
De orders op de Belgische beurs zonder speciale vermelding inzake
geldigheidsduur vervallen automatisch op de laatste beursdag van het
jaar waarin zij werden gegeven; op datum ex coupon, ex inschrijvingsrecht en ex toekenningsrecht (en in het algemeen wanneer een bijzonder
voordeel dat aan het effect verbonden is, ervan wordt losgemaakt);
alsook op de datum waarop het minimumaantal effecten waarop de
verhandeling moet betrekking hebben of waarvan zij een veelvoud moet
zijn, wordt gewijzigd.
De orders, op buitenlandse beurzen, zonder speciale vermelding inzake
geldigheidsduur vervallen automatisch op de laatste beursdag van het
jaar waarin zij werden gegeven. Voor aankopen op buitenlandse beurzen
zal dekking worden verstrekt door middel van via VDK aan te kopen
deviezen. De deviezen zullen door VDK tijdig worden aangekocht om de
correspondent tijdig te kunnen vergoeden, rekening houdend met de
geldende beursgebruiken. Bij verkopen crediteert VDK de rekening van
de cliënt in Belgische frank rekening gehouden met de plaatselijke
beursgebruiken.

Artikel 22
De cliënt kan via VDK opdracht geven tot verrichtingen op termijn, opties,
futures, swaps of andere financiële technieken. Hij verbindt er zich
evenwel toe geen verplichtingen aan te gaan die zijn financiële
draagkracht te boven gaan.
De cliënt verklaart uitdrukkelijk de risico's die aan deze transacties
verbonden zijn te kennen en te aanvaarden. Hij is er zich van bewust dat
de verliezen bij deze transacties hoger kunnen zijn dan de belegde
bedragen.
De cliënt aanvaardt dat zijn rechten en plichten in verband met deze
transacties bepaald worden door de reglementen, voorschriften en
gebruiken die van toepassing zijn op de markten waarop de transacties
uitgevoerd worden.

C. Open bewaargeving - bewaargeving
onder zegel
Artikel 23 : Algemeenheden

De opdrachten voor aan- of verkopen op de openbare veiling van de
Beurs van Brussel zijn enkel geldig voor de eerstvolgende veiling waarop
ze betrekking hebben.

VDK kan tegen kwijting alle publieke fondsen, aandelen, obligaties en
andere effecten, zowel Belgische als buitenlandse, in open bewaargeving
ontvangen.

Wanneer een cliënt een in uitvoering zijnd order bevestigt of wijzigt,
zonder verduidelijking dat het een bevestiging of wijziging betreft, kan
VDK dit bericht als een nieuw, bij het eerste bij te voegen order
beschouwen.

Daartoe wordt er een effectendossier en een giro- en/of spaarrekening
geopend door de bewaargever.

De cliënt aanvaardt alle wettelijke gevolgen voortvloeiend uit de afgifte
met het oog op verkoop, van effecten waarop verzet werd aangetekend.
VDK spaarbank kan de rekening van de cliënt debiteren met de
tegenwaarde van de omwille van die reden geannuleerde of vernietigde
beursopdrachten.
Tenzij bij andere instructies van de cliënt, deponeert VDK de aangekochte waarden in een op diens naam bestaande effectenrekening.
Ingeval de cliënt VDK vraagt de waarden niet op zijn effectenrekening te
crediteren of als hij geen effectenrekening bij VDK heeft, dan dienen de
effecten te worden afgehaald binnen de 30 dagen volgend op de
toezending van de uitnodiging om de effecten te komen afhalen (in geval
van aankoop) of (in geval van verkoop) binnen twee maanden na afgifte
indien de verkoop niet doorgaat en het order niet wordt hernieuwd. Na
het verstrijken van deze termijn zal VDK de effecten voor rekening van
de cliënt crediteren op de bestaande of op een ambtshalve geopende
effectenrekening.
De cliënt neemt er kennis van dat VDK geen enkele garantie kan bieden
m.b.t. de leveringstermijn bij de inschrijving op of de aankoop van
effecten.

B. Diverse verrichtingen
Artikel 21
VDK biedt haar diensten aan voor de inning van o.m. coupons,
dividenden en kapitaal van terugbetaalbare waarden; voor de
regularisatie van effecten (vernieuwing van couponbladen, omwisseling,
afstempeling, enz.); het verkrijgen van gratis toegewezen effecten; het
ingaan op een openbaar bod tot aankoop of ruil van effecten; de
conversie van converteerbare obligaties; de uitoefening van inschrijvingsrechten en andere soortgelijke verrichtingen.
Voor deze diensten mag VDK naast de gemaakte kosten ook een
provisie aanrekenen.

De bewaargeving en de aanvraag tot teruggave van titels kan plaats
vinden zowel in de hoofdzetel van VDK als in haar kantoren en
agentschappen en wordt vastgelegd in een ontvangstbewijs.
De vestiging van iedere bewaargeving houdt voor VDK het recht in,
onder de aansprakelijkheid van de cliënt, de materiële bewaring en het
beheer van de roerende waarden aan een derde toe te vertrouwen en
onder andere, behoudens uitdrukkelijk verzet van de cliënt, de haar toevertrouwde effecten bij een interprofessioneel organisme te deponeren.
VDK is niet verplicht de haar toevertrouwde waarden te bewaren op de
plaats waar ze gedeponeerd werden. Het staat haar vrij ze overal elders
te bewaren en dit volgens haar eigen noodwendigheden.
Vanaf het moment dat de effecten waarvan de deposant de teruggave
heeft gevraagd, te zijner beschikking zijn, voert VDK in dit verband geen
enkele controle of verrichting meer uit.
In geval van titels aan toonder is VDK niet verplicht de oorspronkelijk
ontvangen titels terug te geven, doch slechts titels van een zelfde waarde
en soort. Bij een materiële afgifte gaat de cliënt automatisch akkoord met
de betaling van door de wetgever bepaalde belastingen op de levering
van materiële stukken.
Op aanvraag van de cliënt maakt VDK een overzicht van de in bewaring
gegeven effecten op. Elke opmerking betreffende dit overzicht moet de
hoofdzetel bereiken binnen de 30 dagen na ontvangst, zoniet wordt de
houder geacht akkoord te gaan met het overzicht.

Artikel 24 : Door VDK gestelde verrichtingen
Bij gebreke aan andersluidende instructies, en onder voorbehoud van het
specifiek regime van de aan fungibiliteit onderworpen effecten, stelt VDK
met betrekking tot de gedeponeerde effecten ambtshalve de hierna
aangeduide verrichtingen.
Zij int de dividenden, intresten, terugbetalingen, premies en alle andere
aan de bewaargever van de effecten eventueel verschuldigde bedragen,
doet nazicht van trekkingen en verzetbetekeningen, voert de formaliteiten
uit betreffende de regularisatie van de effecten, meer bepaald omruilingen, vernieuwing van de couponbladen, afstempeling, enz.

De betalingen gebeuren automatisch op de daartoe geopende
girorekening van de cliënt. Indien de coupons in een vreemde munt zijn
gesteld of in het buitenland betaalbaar zijn, crediteert VDK de cliënt
tegen de koers van de dag van ontvangst van de deviezen, rekening
houdende met de aan te rekenen kosten en commissies.

Artikel 28 : Duur en beëindiging
De huurovereenkomst kan op elk ogenblik worden aangegaan voor één
jaar en begint op de datum van de ondertekening van de overeenkomst.

Op uitdrukkelijke instructie zal VDK volgende diensten verstrekken:
inschrijving op nieuwe uitgiften, intekening op spaarbons, aankoop van
inschrijvings- of toekenningsrechten, wederbeleggingen, verkoop of overdracht van effecten en alle andere activiteiten die normaal uit de bewaring kunnen voortvloeien.

De huurovereenkomst wordt automatisch en telkens voor de volledige
looptijd verlengd op de vervaldag tenzij ze veertien dagen vóór vervaldag
hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij bij bericht van opzegging wordt
opgezegd. Bij gebrek aan dergelijke opzegging kan VDK de huur als
hernieuwd beschouwen tegen de prijs die van toepassing is op de
vervaldag.

Bij ontstentenis van instructies uitgaande van de cliënt zal VDK zelf
beslissen welke verrichting dient uitgevoerd te worden. VDK zal ter zake
handelen volgens de wijze die zij het meest voordelig acht voor de cliënt.
Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld betreffende de opportuniteit of
de gevolgen van haar beslissing.

Bij het verstrijken van de huur, om welke reden ook, moet de huurder de
safe decoderen en vrij van elke inhoud terug ter beschikking stellen van
VDK en de sleutel teruggeven. Indien de huurder dit nalaat zal VDK de
huur eveneens als hernieuwd beschouwen tegen de prijs die van
toepassing is op de vervaldag.

Artikel 25 : Bewaarloon - kosten

Artikel 29 : Huurprijs en betaling

Open bewaargeving kan aanleiding geven tot de inning van een
bewaarloon. Dit bewaarloon is vooraf verschuldigd en geheel betaalbaar
voor ieder reeds aangevangen jaar. De aandelen en andere door VDK
zelf uitgegeven effecten worden gratis bewaard.

De huurprijzen zijn vastgesteld in verhouding tot de afmetingen van de
safe.

De bovengenoemde verrichtingen inzake inning, regularisatie of andere
zijn onderworpen aan de kosten en commissies afhankelijk van hun aard
en zijn eveneens gebaseerd op een tarief dat aan de cliënten wordt
medegedeeld op hun verzoek.
De in de vorige alinea's bedoelde tarieven kunnen op ieder moment door
VDK worden gewijzigd. De wijziging gaat in bij het verstrijken van de
lopende termijn en zal overeenkomstig artikel 5 worden meegedeeld.
Behoudens andersluidende overeenkomst, worden alle aan VDK
verschuldigde bedragen uit hoofde van de bewaring en het beheer
automatisch gedebiteerd van de rekening van de cliënt.

Artikel 26 : Bewaargeving onder zegel
Omslagen en pakketten die door de cliënt verzegeld werden in het bijzijn
van een bediende van VDK worden in bewaring genomen. De afdruk van
de zegel moet ook worden aangebracht op het borderel of de verklaring
van depot.
VDK weigert de bewaargeving van bepaalde categorieën van voorwerpen en behoudt zich het recht voor om, in aanwezigheid van de cliënt
en bij wijze van controle, de aard van de gedeponeerde goederen na te
kijken.
Het te ontvangen bewaarloon voor dit soort van bewaargeving verschilt
volgens volume en aangegeven waarde. Indien de deposant titularis is
van een rekening bij VDK, is deze gerechtigd om de verschuldigde
bedragen hiervan af te nemen.

De huurprijs is vooraf betaalbaar bij de ondertekening van de
overeenkomst voor de gehele duur van de overeenkomst en vervolgens
telkens op de vervaldag.
Wanneer de huurder een einde stelt aan de huur tijdens de looptijd van
de overeenkomst, blijft de betaalde huurprijs geheel voor VDK
verworven.
De verschuldigde huurgelden en de kosten met betrekking tot de safe
worden door VDK rechtstreeks gedebiteerd van de rekening van de
huurder of medehuurder. Deze huurgelden en kosten kunnen eveneens
van andere rekeningen of op andere tegoeden van de huurder of
medehuurder ingehouden worden.
VDK heeft het recht de huurprijs van de safes op elk ogenblik te wijzigen.
De nieuwe huurprijs wordt automatisch aangerekend bij iedere
verlenging van de huur. Wijzigingen zullen overeenkomstig artikel 5
meegedeeld worden.

Artikel 30 : Toegang
De safes zijn toegankelijk tijdens de openingsuren van de kantoren en
agentschappen waar zij zich bevinden.
Om toegang te hebben tot de safe is elke medetitularis of
volmachthouder verplicht eerst het register van de medehuurders en de
gevolmachtigden in te vullen.
Volmachten gelden zolang de huurovereenkomst bestaat, tenzij de
volmacht volgens de desbetreffende procedure herroepen wordt.

VDK verbindt zich ertoe om de gedeponeerde goederen terug te geven
behoudens ingeval van overmacht. Ingeval van verlies dat niet te wijten is
aan een geval van overmacht, is VDK bevrijd door de betaling van de bij
de bewaargeving aangegeven som, zonder dat van haar enig hoger
bedrag in welk geval ook, kan worden gevorderd.

Artikel 31 : Schade

HOOFDSTUK V : SAFES

De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die de inhoud van zijn
safe veroorzaakt.

Artikel 27

VDK is niet aansprakelijk voor enige ontvreemding, verlies of schade
veroorzaakt aan de gedeponeerde voorwerpen, tenminste indien zij geen
grove fout zou hebben begaan. Onder voorbehoud van enkele uitzonderingen, genieten alle huurders een gratis verzekering tegen de
risico's van diefstal, brand en waterschade. De voorwaarden hiervan
worden hen medegedeeld bij de ondertekening van het huurcontract.

VDK stelt, in haar kantoren en agentschappen die daartoe uitgerust zijn,
safes van verschillende omvang ter beschikking van de cliënten.

Het is de huurder verboden schadelijke, hinderlijke en gevaarlijke stoffen,
evenals verdovende middelen op te bergen in de safe.
VDK behoudt zich het recht voor om in aanwezigheid van de huurder of,
indien er meerdere zijn, van om het even wie onder hen, de aard van de
gedeponeerde goederen na te kijken.

Artikel 32 : Openbreken
De huurovereenkomst is van rechtswege ontbonden indien de huurder
de huurprijs niet betaalt binnen de acht bankwerkdagen na een
aangetekende ingebrekestelling of in om het even welk ander geval van
niet-naleving van de overeenkomst. In dat geval heeft VDK het recht de
safe te laten openbreken op eender welk moment na de ontbinding en
zonder dat de aanwezigheid van de huurder is vereist. De eventuele
inhoud van de safe wordt op de zetel van VDK in open bewaargeving
gehouden gedurende drie maanden na de opening.
Gedurende deze periode kan de huurder terug bezit nemen van het
depot door invulling in de juiste vorm van een kwitantie en de betaling
van alle verschuldigde bedragen, met inbegrip van het bewaarloon. Na
deze periode kan VDK alle wettelijke middelen aanwenden ter voldoening van haar schuldvordering.
In geval van verlies of diefstal van de sleutel of wanneer de cliënt zich de
geheime code niet meer herinnert, kan hij VDK vragen de safe open te
breken. Enkel VDK kan de nodige maatregelen met het oog op de
openbreking nemen.
De huurder of medehuurder draagt alle kosten die het gevolg zijn van de
verplichte opening of de openbreking en van het opstellen van een
inventaris.

Artikel 33 : Overlijden

Artikel 37 : Identiteit, bekwaamheid,
bevoegdheden
VDK kan, vooraleer bankverrichtingen met de cliënt aan te gaan, alle
gegevens opvragen en documenten laten overleggen die ze nuttig acht
om de bekwaamheid of de machtiging van haar cliënt tegenover haar te
staven.
Van cliënten - natuurlijke personen kan VDK onder meer alle inlichtingen
vragen in verband met hun identiteit, burgerlijke staat, adres, en
eventueel in verband met hun inschrijving in het handelsregister en de
registratie als b.t.w.-belastingplichtige.
Van rechtspersonen die cliënt zijn kan VDK een afschrift vragen van
onder andere volgende documenten: de oprichtingsakte, de eventuele
statutenwijzigingen, de akte houdende de benoeming van de bestuurders
of de beheerders en andere documenten waarvan de neerlegging op de
Griffie van de Rechtbank van Koophandel of de publikatie in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad verplicht is en indien nodig een bewijs van
inschrijving in het handelsregister en van registratie van b.t.w.-belastingplichtige.
De cliënt neemt de aansprakelijkheid op zich van alle gevolgen die
voortvloeien uit onjuiste of onvolledig meegedeelde gegevens of
overgelegde documenten. Hij neemt ook de aansprakelijkheid op zich die
voortvloeit uit het laattijdig meedelen of het niet meedelen van wijzigingen
die zich ofwel in deze gegevens ofwel in zijn bevoegdheid tot het
aangaan van contracten hebben voorgedaan.

Bij overlijden van een huurder, een medehuurder of de echtgenoot van
één van deze personen, en dit ongeacht het huwelijksvermogensstelsel
van de echtgenoten, wordt de safe verzegeld totdat de bij de wet
voorgeschreven inventaris is opgesteld. VDK zal daartoe de safe openen
in tegenwoordigheid van een ambtenaar van Registratie van Domeinen.

Rechtspersonen van vreemde nationaliteit dienen VDK in kennis te
stellen van de wijzigingen die in hun nationale wetgeving zouden worden
aangebracht en die een wijziging in de manier waarop zij tegenover
derden vertegenwoordigd zijn, tot gevolg zou kunnen hebben.

De erfgenamen van de huurder zijn hoofdelijk gehouden voor al zijn
verbintenissen jegens VDK.

Artikel 38 : Specimen van handtekening

Artikel 34 : Overdracht en onderhuur
De huurder mag het huurrecht niet overdragen noch de safe aan wie dan
ook onderverhuren.

Artikel 35 : Inwerpkluizen
Sommige kantoren van VDK beschikken over een inwerpkluis.
Deze laat de cliënten toe buiten de openingsuren van het kantoor bankbiljetten, vreemde deviezen, effecten, cheques of andere handelseffecten
te deponeren. De modaliteiten ervan worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst.

Het specimen van handtekening van elke rekeninghouder en, in
voorkomend geval, van elke volmachthouder wordt gedeponeerd bij
VDK. Met betrekking tot de onbekwamen is deze regel van toepassing op
de wettelijke vertegenwoordigers en, met betrekking tot de rechtspersonen, op allen die een vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien
van VDK hebben.
VDK hoeft slechts de handtekeningen, die voorkomen op de voorgelegde
onderrichtingen, machtigingen of volmachten, te vergelijken met de
gedeponeerde specimens. VDK behoudt zich nochtans het recht voor om
over te gaan tot andere verificaties.
Met betrekking tot het nazicht van de gelijkluidendheid van de
handtekeningen met het gedeponeerde specimen, is VDK slechts
aansprakelijk ingeval van zware fout.

Artikel 39 : Volmachten

HOOFDSTUK VI :
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 36 : Gebondenheid van VDK
VDK is enkel gebonden indien de documenten die een verbintenis van
VDK inhouden, de kwitanties, de ontvangstbewijzen voorzien zijn van de
handtekeningen van de personen die in het bijzonder geval gemachtigd
zijn om haar te verbinden, of van een identificatieteken waarvan VDK
erkent dat het geldt als handtekening.
De lijst van de personen die bevoegd zijn om te ondertekenen kan
worden geconsulteerd op de zetel van VDK spaarbank.

VDK houdt formulieren voor het verlenen van een volmacht ter
beschikking van de cliënten. Zij behoudt zich het recht voor geen
rekening te houden met volmachten die verleend worden zonder gebruik
te maken van deze formulieren.
De volmachten worden geregistreerd en bewaard in de hoofdzetel van
VDK spaarbank n.v.
Volmachten kunnen slechts worden herroepen door een aangetekende
brief of door het ondertekenen van een document “intrekking van
volmacht”, dat ter beschikking wordt gehouden in de kantoren en agentschappen van VDK.
VDK houdt zo vlug mogelijk rekening met de herroeping. Zij is hiervoor
evenwel slechts verantwoordelijk na verloop van drie bankwerkdagen na
ontvangst van het bericht. De cliënt dient alle bankdocumenten en
betaalmiddelen die in het bezit zijn van de volmachthouder, aan VDK
terug te bezorgen. Indien hij dit niet doet, blijft hij aansprakelijk voor elk
eventueel gebruik dat er nog wordt van gemaakt.

Indien een volmacht een einde neemt door één van de in artikel 2003
al. 3 B.W. bedoelde gebeurtenissen (overlijden, onbekwaamverklaring,
kennelijke insolventie van de lastgever of de volmachthouder) of hiermee
gelijkgestelde gebeurtenissen (nl. het faillissement van de één of de
ander), zal VDK zich inspannen om hiermee zo vlug als mogelijk
rekening te houden nadat zij van deze gebeurtenis kennis heeft
gekregen. Haar aansprakelijkheid vangt slechts aan vanaf de derde
bankwerkdag volgend op deze waarop dit haar ter kennis is gebracht.
VDK is in geen geval ertoe gehouden zelf opzoekingen te verrichten
indien één van deze gebeurtenissen zich zou voordoen.

Voor de betaling van sommen, het ter beschikking stellen van effecten en
het openen van de safe van de cliënt en/of van zijn/haar echtgeno(o)t(e)
dienen de rechthebbenden aan de hand van officiële stukken hun
hoedanigheid van erfgenaam of legataris te bewijzen en dient het
onderling akkoord van de rechtverkrijgenden betreffende alle
verrichtingen op rekeningen, effecten en waarden ingeschreven op naam
van de overledene of zijn echtgenoot vastgesteld te worden. VDK kan
niet verantwoordelijk worden gesteld om de echtheid van de voorgelegde
documenten na te gaan, in het bijzonder voor documenten van buitenlandse oorsprong.

VDK neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot
de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit een onduidelijkheid of
onvolledigheid van de volmachten of van de berichten tot intrekking van
deze volmachten.

In geval van een vraag om inlichtingen van een notaris, een erfgenaam
of algemene legataris behoudt VDK zich het recht voor de kosten hiervan
ten laste te leggen van de nalatenschap, evenals voor het opmaken van
een inventaris bij de openmaking van een safe.

Tegenover VDK is de cliënt aansprakelijk voor alle handelingen die zijn
volmachthouder in het kader van of naar aanleiding van zijn volmacht
verricht.

Behoudens andersluidende instructies van alle rechthebbenden van de
overledene, zendt VDK de briefwisseling met betrekking tot de tegoeden
die zij op naam van de overledene in bezit heeft, onder gesloten omslag
op naam van de nalatenschap, aan het laatste adres dat haar werd
opgegeven. Zij mag in elk geval eveneens de briefwisseling zenden aan
één van de rechthebbenden, aan de notaris of aan ieder ander persoon
belast met de behartiging van de belangen van de rechtverkrijgenden.

VDK behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, de uitwerking
van de bestaande volmachten op te schorten.

Artikel 40 : Briefwisseling
De briefwisseling van de cliënt wordt naar zijn woonplaats of naar een
ander door hem opgegeven adres gestuurd. De cliënt is verplicht VDK te
verwittigen van de verandering van het adres waarnaar de briefwisseling
moet verzonden worden. De wijziging wordt van kracht bij het verstrijken
van de derde bankwerkdag na de ontvangst ervan.
Op schriftelijke vraag van de cliënt kan VDK de voor de cliënt bestemde
correspondentie ter beschikking houden. Met betrekking tot de ter
beschikking gehouden briefwisseling, verbindt de cliënt zich ertoe deze
minstens eenmaal per jaar af te halen en VDK behoudt zich het recht
voor deze na drie jaar te vernietigen. Alle door de kantoren en agentschappen van VDK ingehouden briefwisseling in uitvoering van een
vraag van de cliënt zoals bedoeld in de vorige alinea zal in elk geval
worden beschouwd als regelmatig verzonden. VDK behoudt zich het
recht voor die correspondentie op te sturen, indien zij dit nuttig acht.
De briefwisseling met betrekking tot bankverrichtingen op rekening van
meerdere titularissen wordt gezonden naar het door hen aangeduid
adres. Bij gebreke aan nauwkeurige onderrichtingen in dit opzicht, wordt
de briefwisseling door VDK naar één van hen geldig verzonden.
Het bewijs van de verzending van de briefwisseling aan de cliënt is op
voldoende wijze gebeurd door de overlegging door VDK van een kopie
van deze briefwisseling, waarbij de kopie een andere vorm dan het
origineel kan aannemen wanneer dit voortvloeit uit het gebruik van om
het even welke techniek van informatica. De datum die voorkomt op de
kopie wordt verondersteld de datum van verzending te zijn.
De cliënt van zijn kant wordt verzocht alle briefwisseling te zenden naar
de hoofdzetel of naar het kantoor of agentschap waar hij zijn
rekening(en) aanhoudt. VDK is niet verantwoordelijk voor het niet of
laattijdig uitvoeren van de cliëntenorders indien de cliënt niet het juiste
adres gebruikt.
De waarden en documenten van welke aard ook die aan VDK worden
gezonden of door haar worden verzonden, reizen op kosten en op risico
van de cliënten. Hetzelfde geldt met name voor handelspapier, cognossementen, verzekeringspolissen, facturen en effecten die aanleiding
geven tot beurs-, inschrijvings- of incassoverrichtingen.

Artikel 41 : Nalatenschap
Bij overlijden van een cliënt of zijn echtgenoot, moeten de erfgenamen of
belanghebbenden VDK hiervan onmiddellijk en schriftelijk verwittigen,
zoniet is VDK niet aansprakelijk voor de verrichtingen die na het
overlijden zouden worden gesteld door medetitularissen of volmachthouders van de overledene.

Artikel 42 : Uitvoering van opdrachten
De opdrachten door de cliënt aan VDK moeten duidelijk, nauwkeurig en
volledig zijn. VDK behoudt zich het recht voor om de onnauwkeurige,
onvolledige of klaarblijkelijk verkeerde opdrachten of instructies niet uit te
voeren. Indien zij deze toch zou uitvoeren, kan zij niet aansprakelijk
worden gesteld voor vergissingen of vertragingen die voortvloeien uit het
onnauwkeurig of onvolledig karakter. VDK is er bovendien niet toe
gehouden na te kijken of er overeenstemming is tussen de identiteit van
de opdrachtgever of de begunstigde en het rekeningnummer dat moet
gedebiteerd of gecrediteerd worden. VDK kan opdrachten weigeren die
niet op VDK-formulieren gegeven zijn.
VDK kan opdrachten op informatiedrager ontvangen. Deze opdrachten
worden uitgevoerd via een specifiek daartoe met de cliënt gesloten
overeenkomst.
VDK kan een schriftelijke en ondertekende bevestiging vragen van de
opdrachten die haar werden overgemaakt per telefoon, telex, telefax of
een ander niet geschreven en niet ondertekend technisch communicatiemiddel. Zij kan de uitvoering van deze opdrachten opschorten tot de
ontvangst van een dergelijke bevestiging. Zij neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor dwalingen, vertragingen of weglatingen die
zouden voortvloeien uit een verkeerde interpretatie van een door een niet
geschreven en niet ondertekend technisch communicatiemiddel gegeven
opdracht.
Iedere herroeping of wijziging van een aan VDK gegeven opdracht moet
aan haar ter kennis worden gebracht door een door de opdrachtgever
ondertekend geschrift dat duidelijk aanduidt welke opdracht hij herroept
of wijzigt. VDK spant zich in om vanaf de ontvangst rekening te houden
met de berichten van herroeping of wijziging, maar zij is slechts
gehouden hiermee rekening te houden vanaf de derde bankwerkdag
volgend op de ontvangst.
Elke inschrijving op de rekening van een verrichting waarvan de afloop
niet gekend is op het moment van de inschrijving is, behoudens andersluidend beding, verricht "onder gewoon voorbehoud", ook al is deze
clausule "onder gewoon voorbehoud" niet uitdrukkelijk voorzien. Bij
gebreke aan realisatie van de voorwaarde inzake voorbehoud van de
verrichting, boekt VDK ambtshalve en zonder voorafgaand bericht de
inschrijving in de rekening tegen.

Artikel 43 : Bewaring van documenten bewijsvoering

De cliënt neemt nota van deze bepalingen en machtigt VDK bij voorbaat
deze na te leven.

De enige verplichting van VDK bestaat erin de documenten, waarvan de
wet de bewaring voorschrijft, uitsluitend voor de wettelijke duur in haar
archieven te bewaren. Is de wettelijke bewaringstermijn verstreken, dan
mogen deze documenten vernietigd worden.

Artikel 47 : Aansprakelijkheid van VDK

VDK mag de goede uitvoering van haar verplichtingen of rechten
bewijzen, zowel tussen partijen onderling als tegenover derden, door
middel van de reproduktie van het originele document of van de kopie
ervan. Deze kan verwezenlijkt worden door de technische middelen die
bruikbaar zijn op het ogenblik van de bewijsvoering.

VDK is niet aansprakelijk voor de voor haar cliënten nadelige gevolgen
van voorvallen die beschouwd worden als overmacht. Zij is evenmin
aansprakelijk voor de vergissingen, vertragingen, schadegevallen, de
gedeeltelijke of gehele ontwrichting van haar diensten ingevolge voorvallen die niet te wijten zijn aan een door VDK begane zware fout.

De kopie en de reproduktie van het originele document, door om het
even welk technisch middel, hebben dezelfde bewijskracht als dit laatste.

Dit houdt in dat zij in geen geval aansprakelijk is voor de verliezen, de
schadegevallen en andere voor haar cliënten nadelige gevolgen die
voortvloeien uit:

Artikel 44 : Kosten

VDK is aansprakelijk voor elke zware fout bij de uitoefening van de
beroepsactiviteiten door haar of haar aangestelden begaan.

- een staking van haar personeel of bezetting van de lokalen door
het personeel of derden;

Zijn onder meer ten laste van de cliënten en kunnen automatisch
gedebiteerd worden van zijn rekeningen: de kosten van verzending of
van transport van alle goederen en documenten, kosten van de
briefwisseling, telegram, telex, telefoon, fax en alle andere uitgaven
verricht voor rekening van de cliënten of in hun belang; kosten die het
gevolg zijn van de fiscale wetgeving zoals zegels en taksen; kosten die
volgens normaal bankgebruik in het belang van de cliënt of zijn
rechthebbenden gemaakt zijn; kosten voor het aanleggen van een
bijzonder dossier, kosten voor opzoekingen en extra-overzichten of
rekeninguittreksels, ook op vraag van officiële instanties, kosten voor een
revisorenverklaring, kosten in verband met de vrijwaring van de rechten
van VDK en kosten van getarifeerde dienstverlening.

Artikel 48 : Stopzetting van de relaties

Artikel 45 : Bijzondere mechanismen

De cliënt kan de relatie met VDK stopzetten, zonder deze beslissing te
moeten motiveren.

VDK stelt alles in het werk om medeplichtigheid bij inbreuken op de
fiscale wetgeving door cliënten te voorkomen. In het bijzonder verleent ze
geen medewerking aan het opzetten van bijzondere mechanismen,
opgenomen in de reglementaire bepalingen van de Commissie voor het
Bank- en Financiewezen.

Artikel 46 : Discretie
Overeenkomstig de algemeen geldende bankgebruiken deelt VDK aan
derden geen inlichtingen mee betreffende haar cliënten en de
verrichtingen die ze met deze uitvoert, tenzij de cliënt met deze mededeling uitdrukkelijk instemt of wanneer VDK daartoe verplicht is ingevolge
wettelijke of reglementaire bepalingen of indien daarvoor een wettig
belang bestaat.
In het kader van deze wettelijke en/of reglementaire bepalingen is VDK
verplicht inlichtingen mee te delen omtrent de cliënt en de door hem
gedane verrichtingen en alle stukken en documenten kenbaar te maken
aan onder meer :
- de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, telkens deze
erom vraagt in het geval zij over precieze en duidelijke aanwijzingen beschikt van oplichting, misbruik van vertrouwen
gepleegd bij transacties met effecten en andere financiële
documenten, van misbruik van bevoorrechte informatie, van
gebrek aan voorlichting over belangrijke deelnemingen in
vennootschappen en van inbreuken op de bepalingen van
toepassing op de openbare overname-aanbiedingen en op de
wijzigingen van de controle over vennootschappen ;
- de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, telkens deze
erom vraagt naar aanleiding van het voorkomingsbeleid inzake
bijzondere mechanismen ;
- de Cel voor Financiële Informatieverwerking inzake witwassen van
geld met criminele oorsprong.

- de actie van personen die de feitelijke macht hebben, in geval van
oorlog, oproer, aanslagen, gewapende agressie, gijzeling, bezetting van het grondgebied door buitenlandse of oproerige
strijdkrachten;
- de buitenwerkingstelling, zelfs tijdelijk en om welke reden ook, van
haar computers evenals voor het geval van vernietiging of
verdwijning van de gegevens die zij bevatten of van het frauduleus
gebruik dat ervan door derden zou worden gemaakt.

Onverminderd de toepassing van artikel 9 van het algemeen reglement
mag VDK op ieder moment en zonder haar beslissing te moeten
rechtvaardigen, weigeren om met de cliënt nog nieuwe verrichtingen aan
te gaan.
Zij kan ook, op elk moment en zonder haar beslissing te moeten
rechtvaardigen, ertoe besluiten om een einde te stellen aan alle of
bepaalde overeenkomsten die haar met de cliënt binden. Onder
voorbehoud van eventueel specifieke bepalingen van onderhavig
reglement of van alle andere reglementen of overeenkomsten die de
partijen binden, zal deze beslissing gevolg hebben bij het verstrijken van
de termijn vermeld in de brief waarin de beslissing wordt ter kennis
gebracht, zonder dat deze minder dan vijf dagen mag bedragen, te
rekenen van de dag volgend op deze van de verzending van de brief.
De eerder betaalde kosten voor bepaalde diensten kunnen pro rata
terugbetaald worden in geval van goede trouw van de cliënt.
In geval van niet-uitvoering door de cliënt van één van zijn verbintenissen
of in geval van vertrouwensbreuk, kan VDK mits aanduiding van de
beweegreden, de bankrelatie beëindigen, waarbij haar beslissing gevolg
zal hebben op de dag volgend op deze van de verzending van de brief.
Vanaf het ogenblik waarop de beslissing van VDK zoals bedoeld in de
vorige alinea, gevolg heeft, zijn alle verbintenissen van de cliënt die
voortvloeien uit overeenkomsten of verrichtingen waaraan een einde is
gemaakt, onmiddellijk opeisbaar, van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Artikel 49 : Bescherming van de persoonlijke
levenssfeer
De persoonsgegevens van de cliënten worden geregistreerd in cliëntenen personenbestanden waarvan VDK de houder is en in functie van de
cliëntenrelatie op een correcte wijze verwerkt, dit conform de wet ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens.
Afhankelijk van de VDK-diensten waarop de cliënt een beroep doet of
van de produkten die hij onderschrijft, kunnen de persoonsgegevens
verwerkt worden voor volgende doeleinden:
- beheer van de cliëntenrelatie,
- rekeningenbeheer,
- kredietbeheer met inbegrip van solvabiliteits-onderzoek,
- patrimoniumbeheer,
- commerciële communicatieve doeleinden in het kader van allerlei
publikaties, promoties en acties van VDK.
De cliënt heeft de mogelijkheid om schriftelijk en tegen betaling van een
vergoeding om de administratieve kost te dekken de op hem betrekking
hebbende opgeslagen gegevens op te vragen. Hij kan foutieve gegevens
doen verbeteren en hij heeft de mogelijkheid om aanvullende inlichtingen
te bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.

Artikel 50 : Europese eenheidsmunt
De vervanging van de Belgische frank door de Europese eenheidsmunt
zal geen invloed hebben op de contractuele relatie tussen VDK en haar
cliënt en zal de continuïteit van de lopende contracten geenszins aantasten.

Artikel 51 : Het reglement
VDK behoudt zich het recht voor het “Algemeen reglement van de
verrichtingen” of de bijzondere reglementen waarnaar verwezen wordt,
op elk ogenblik te wijzigen. Deze wijzigingen, met uitzondering van louter
tekstuele aanpassingen, zullen worden meegedeeld aan de cliënten in de
kantoren en agentschappen van VDK door affichering ofwel door elk
ander middel dat VDK geschikt acht om afdoende informatie te verzekeren.
Indien deze wijzigingen betrekking hebben op de essentiële kenmerken
van de aangeboden diensten, zal VDK de cliënt daarvan op voorhand
verwittigen.
De cliënt heeft in dit geval de keuze, hetzij verder gebruik te maken van
de aangeboden produkten of diensten onder de gewijzigde voorwaarden,
hetzij ervan af te zien binnen de 30 kalenderdagen volgend op het bericht
van wijziging.
Op vraag van de cliënt zal VDK dit reglement ter beschikking stellen.

Artikel 52 : Toepasselijk recht
Behoudens andersluidende overeenkomst worden de zakenrelaties
tussen VDK en de cliënt beheerst door het Belgisch recht.
Deze geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de
rechtbanken van de plaats van de hoofdzetel van VDK of van de
plaats waar zij woonstkeuze heeft gemaakt, zonder afbreuk aan het
recht van VDK om een vordering in te stellen voor iedere andere
normaal bevoegde rechtbank.
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