
 
 

1. Een Rekening-Courant mag uitsluitend geopend worden ten name van kerkelijke 
rechtspersonen of aanverwante instellingen. 

 
2. Stichting Kerkelijk Geldbeheer brengt voor het aanhouden en/of gebruik maken van de 

rekening en/of van een kredietfaciliteit provisie en een jaarlijks vast bedrag in rekening. 
 

3. Indien aan de rekeninghouder geen kredietfaciliteit is verleend: 
a. is een debetsaldo op de rekening onmiddellijk opeisbaar en dient de rekeninghouder 

voor onmiddellijke aanzuivering zorg te dragen;  
b. is de rekeninghouder over een debetsaldo een variabele rente verschuldigd. 

 
4. Stichting Kerkelijk Geldbeheer is bevoegd: 

a. de rekening te crediteren voor elk bedrag dat ten gunste van een rekeninghouder 
wordt gestort of overgeschreven; 

b. de rekening te debiteren voor alle beschikkingen van een rekeninghouder en voor elk 
bedrag dat een rekeninghouder aan haar verschuldigd is. 

 
5. De rekeninghouder kan uitsluitend van een kredietfaciliteit gebruik maken voor 

overeengekomen financieringsdoeleinden en mag geen gebruik maken van een 
kredietfaciliteit voor het behalen van rentevoordelen en/of het plegen van rentearbitrage, door 
middel van transacties, die niet behoren tot zijn normale bedrijfsvoering. 

 
6. Stichting Kerkelijk Geldbeheer kan een kredietfaciliteit met door haar vast te stellen bedragen 

inperken, inperkingen wijzigen of overeengekomen inperkingen achterwege laten. 
 

7. Indien de rekening een schuld aan Stichting Kerkelijk Geldbeheer aanwijst, die hoger is dan 
de kredietfaciliteit: 

a. is het bedrag van de kredietoverschrijding terstond opeisbaar en dient de 
rekeninghouder voor onmiddellijke aanzuivering zorg te dragen; 

b. kan Stichting Kerkelijk Geldbeheer een door haar te bepalen extra rente in rekening 
brengen, te berekenen over het bedrag van de kredietoverschrijding, vanaf de dag 
waarop de krediet-overschrijding ontstond tot en met de dag waarop de 
kredietoverschrijding eindigt. 

 
8. De debetrente wordt jaarlijks valutair op 1 januari van uw rekening afgeschreven. In de 

berekening stellen we het jaar op 360 dagen (360/360). 
 

9. Stichting Kerkelijk Geldbeheer is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging wordt 
in principe tijdig bekend gemaakt, maar kan direct ingaan. 
 

10. De algemene voorwaarden van Stichting Kerkelijk Geldbeheer zijn van toepassing, tenzij er in 
bovenstaande voorwaarden van is afgeweken.  

 
 
 


