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Curaçao,  ________/________/ 20____ 

 
 
Mijne heren, 
 
Hiermede bevestigen wij een kopie van uw Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en van de inhoud kennis te 
hebben genomen.  
 
       Hoogachtend, 
 
 
       __________________________ 
       Handtekening rekeninghouder(s) 
 
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
VAN 

VIDANOVA BANK N.V. 
 
 
Artikel 1. Werkingssfeer 
Alle betrekkingen, ook toekomstige, tussen de op Curaçao gevestigde kantoren van de Vidanova Bank N.V., hierna te 
noemen “de Bank” en de Cliënt zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. 
 
Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde geldt voorzover daarvan niet is afgeweken in bijzondere voorwaarden die 
van toepassing zijn op door de Bank verleende specifieke diensten. 
 
Artikel 2. Zorgplicht van de Bank 
De Bank dient bij de uitvoering van opdrachten van de Cliënt en bij de uitvoering van andere overeenkomsten met de 
Cliënt de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.  
Zij zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de Cliënt rekening houden, met dien verstande dat zij niet 
gehouden is gebruik te maken van haar bekende niet openbare informatie, waaronder koersgevoelige informatie. 
 
Artikel 3.  Plaatselijke gebruiken 
Alle handelingen voortvloeiende uit de betrekking tussen de Bank en haar Cliënten zijn onderworpen aan de ten tijde en 
ter plaatse van die handelingen bestaande voorschriften, reglementen en gebruiken. Het in deze algemene voorwaarden 
bepaalde prevaleert boven de plaatselijke voorschriften, reglementen en gebruiken voor zover die geen dwingend recht 
inhouden.  
 
Artikel 4. Adresopgave door de cliënt 
De Cliënt dient de Bank mee te delen naar welk adres voor hem bestemde stukken gezonden dienen te worden. 
Adreswijzigingen dient de Cliënt schriftelijk mee te delen. 
 
Artikel 5. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de cliënt 
De Cliënt staat in voor zijn (handelings)beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van gelden en alle andere waarden, welke 
op zijn naam bij de Bank berusten.  
Wijzigingen in de bevoegdheid van de Cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft 
inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover de Bank eerst van kracht zijn nadat de Bank 
daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. 
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Artikel 6. Handtekeningen 
Aan de Bank dienen schriftelijk een of meer specimina te worden verstrekt van de handtekeningen van de Cliënt en 
degene(n) die bevoegd is (zijn) om tezamen met, voor of namens de Cliënt over de rekening of andere onder de Bank 
berustende waarden te beschikken en de Cliënt in het verkeer met de Bank te vertegenwoordigen, met opgave van 
eventuele beperkingen in die bevoegdheden. 
 
Artikel 7.  Aansprakelijkheid rekeninghouder 
Indien geen beperkingen als in artikel 6 bedoeld, zijn opgegeven, zal, ook al mochten bedoelde beperkingen in statuten of 
reglementen of in algemene of bijzondere volmachten of in andere bescheiden bijzonderlijk zijn omschreven, ieder van 
de aan de Bank opgegeven handtekeningen de Cliënt ten volle en voor elk bedrag binden. 
 
Artikel 8.  Aansprakelijkheid mederekeninghouders 
Met betrekking tot rekeningen, geopend ten name van twee of meer personen, zal, tenzij en voorzover met de Bank 
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, al hetgeen één of meer van hen ten aanzien van die rekeningen 
verrichten voor allen verbindend zijn en zullen allen tegenover de Bank hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk zijn. 
 
Artikel 9. Rekening op naam van niet-rechtspersonen 
Indien een rekening wordt geopend ten name van een comité of een andere groep van personen, die een vereniging 
vormen, welke geen rechtspersoon is, zijn degenen die blijkens de handtekeningenkaart over de rekening mogen 
beschikken, hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk. 
Zij kunnen zich met schriftelijk goedvinden van de Bank doen vervangen door anderen, maar blijven alsdan 
aansprakelijk voor de verplichtingen, die ten tijde van hun vervanging jegens de Bank mochten bestaan. 
 
Artikel 10.  Rekening ten name van persoonsvennootschappen 
In geval een rekening ten name van een vennootschap, geen naamloze vennootschap zijnde, is geopend, zal iedere 
vennoot ten opzichte van de Bank, ook al mocht zijn bevoegdheid of aansprakelijkheid bij vennootschappelijk contract 
beperkt zijn, ten volle gerechtigd zijn over de rekening te beschikken. Voorts zullen alle vennoten voor de handelingen 
van een of meer hunner met de Bank hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk zijn, en zal een eventuele beperking als 
vorenbedoeld niet tegenover de Bank gelden, tenzij en voorzover met de Bank schriftelijk uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 
 
Artikel 11. Benaming rekeningen 
De hoofden der rekeningen luiden overeenkomstig de wensen die de Cliënt dienaangaande kenbaar heeft gemaakt, tenzij 
de Bank daartegen bezwaar heeft. De Bank is bevoegd onder kennisgeving aan de Cliënt diens rekening in verschillende 
rekeningen met door haar vast te stellen hoofden te splitsen, indien zij zulks wenselijk acht. 
 
Artikel 12. Overlijden cliënt 
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Bank bij overlijden van de Cliënt gerechtigd het saldo van 
diens rekening, zomede hetgeen de Bank verder voor die Cliënt onder zich mocht hebben, met bevrijdende werking af te 
dragen aan degene of diegenen die in een door een notaris in de gebruikelijke vorm afgegeven verklaring van erfrecht 
worden genoemd als erfgenaam of erfgenamen dan wel als executeur-testamentair met de macht van inbezitneming. 
 
Artikel 13. Formulierengebruik 
De Cliënt dient er zorg voor te dragen dat opdrachten, opgaven en mededelingen aan de Bank duidelijk zijn en de juiste 
gegevens bevatten.  
Opdrachten tot overboeking voert de Bank uit op basis van het door de Cliënt opgegeven rekeningnummer en zij is niet 
gehouden de juistheid van de in de opdracht vermelde gegevens te verifiëren. 
Formulieren dienen door de Cliënt volledig te worden ingevuld. Andere door de Bank goedgekeurde informatiedragers of 
communicatiemiddelen moet de Cliënt overeenkomstig de aanwijzingen van de Bank gebruiken. 
 
De Bank is bevoegd om opdrachten niet uit te voeren indien bij het geven van die opdrachten geen gebruik is gemaakt 
van door de Bank vastgestelde of goedgekeurde formulieren of van andere door de Bank goedgekeurde informatiedragers 
of communicatiemiddelen. De Bank kan verlangen dat mededelingen in een bepaalde vorm worden gedaan. 
 
Artikel 14. Verlies etc. van formulieren 
De Cliënt dient de door de Bank aan hem ter beschikking gestelde formulieren, informatiedragers en 
communicatiemiddelen zorgvuldig te bewaren en te behandelen.  
Indien de Cliënt enige onregelmatigheid zoals verlies, diefstal of misbruik met betrekking tot die formulieren, 
informatiedragers of communicatiemiddelen constateert, dient hij daarvan terstond, in ieder geval binnen 24 uur, 
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schriftelijke mededeling te doen aan de Bank. Tot het moment waarop de Bank deze schriftelijke mededeling ontvangt, 
zijn de gevolgen van het gebruik van die formulieren, informatiedragers of communicatiemiddelen voor rekening en 
risico van de Cliënt.   
 
Indien de relatie tussen de Cliënt en de Bank is opgezegd, is de Cliënt verplicht ongebruikte formulieren alsmede andere 
informatiedragers en communicatiemiddelen die door de Bank aan hem ter beschikking zijn gesteld, zo spoedig mogelijk, 
in ieder geval binnen twee weken na opzegging, aan de Bank terug te geven. 
 
Artikel 15. Risico van zendingen 
Indien de Bank in opdracht van de Cliënt gelden of effecten aan de Cliënt of aan derden zendt, geschiedt die verzending 
voor risico van de Bank. 
Indien de Bank in opdracht van de Cliënt andere goederen en/of waardepapieren aan de Cliënt of aan derden zendt, 
geschiedt die verzending voor risico van de Cliënt. 
 
Artikel 16. Inschakeling van derden 
De Bank is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de Cliënt en bij de uitvoering van andere overeenkomsten 
met de Cliënt gebruik te maken van de diensten van derden alsmede goederen en/of waardepapieren van de Cliënt ten 
name van de Bank aan derden in bewaring te geven. De Bank zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid 
in acht nemen.  
 
Artikel 17.  Inschakeling van derden bij bewaring van effecten 
De effecten van de Cliënt die door de Bank ingevolge het bepaalde in artikel 16 aan derden in bewaring zijn gegeven, 
maken deel uit van de in totaal in een der algemene effectendepots ten name van de Bank bij die derden gedeponeerde 
effecten. De Bank is niet verplicht de nummers van die effecten voor elke Cliënt afzonderlijk te doen vaststaan. 
 
Artikel 18. Gebreken van effecten 
Voor de gebreken van waardepapieren, die zij voor de Cliënt onder zich heeft of zal krijgen, of voor de juistheid van het 
daarin vermelde, is de Bank is niet aansprakelijk, tenzij de waardepapieren verkregen zijn uit transacties welke zij met 
zichzelf als wederpartij heeft gesloten. 
 
Artikel 19. Administratie van effectendepots 
De Bank belast zich met betrekking tot aan haar daartoe door de Cliënt toevertrouwde effecten met de tot de 
administratie van die effecten behorende werkzaamheden.  
Tot de aan de administratie verbonden werkzaamheden behoren onder andere het innen van rente, aflossingen en 
dividenden, het uitoefenen of te gelde maken van claimrechten, het verkrijgen van nieuwe coupon- of dividendbladen, 
het verrichten van conversiehandelingen en het deponeren van effecten voor vergaderingen. 
 
Indien effecten van de Cliënt door de Bank ingevolge het bepaalde in artikel 16 aan derden in bewaring zijn gegeven, zijn 
die derden belast met de aan de administratie van die effecten verbonden werkzaamheden. 
 
Artikel 20.  Bank of derden als wederpartij 
De Bank is bevoegd opdrachten tot aan- en verkoop van goederen en waardepapieren uit te voeren te harer keuze met 
zichzelf of met derden als wederpartij. 
 
Artikel 21. Uitvoering van betalingsopdrachten 
De Bank staat in voor de juiste uitvoering binnen een redelijke termijn van correct gegeven opdrachten tot overboeking 
van Nederlands Antilliaanse guldensbedragen mits die opdrachten geheel kunnen worden afgewikkeld binnen het 
Netherlands Antilles Automated Clearing House (NAACH). 
 
Wenst de Cliënt dat betaalopdrachten, als bedoeld in de eerste alinea van dit artikel, tegen of op een bepaalde datum 
worden uitgevoerd, dan dient een dergelijke uitvoering uitdrukkelijk met de Bank te worden overeengekomen. 
 
Het hiervoor bepaalde doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Bank om betaalopdrachten niet uit te voeren indien 
de stand van de rekening die uitvoering niet toelaat of indien die uitvoering wordt belemmerd door beslaglegging ten 
laste van de Cliënt of andere vergelijkbare omstandigheden. 
 
Artikel 22.  Bewijskracht bankadministratie 
Tegenover de Cliënt strekt een door de Bank getekend uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, zolang de 
Cliënt de onjuistheid daarvan niet heeft aangetoond. 
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Artikel 23. Controle bankbescheiden 
Indien de Bank constateert dat zij in bevestigingen, rekeningafschriften, nota’s of andere opgaven aan de Cliënt een fout 
of een vergissing heeft gemaakt, is de Bank verplicht de Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.  
De Cliënt is verplicht de door de Bank aan hem gezonden bevestigingen, rekeningafschriften, nota's of andere opgaven 
terstond na ontvangst te controleren. Voorts dient de Cliënt te controleren of door of namens hem gegeven opdrachten 
door de Bank juist en volledig zijn uitgevoerd. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid is de Cliënt 
verplicht de Bank daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 
 
In de hiervoor bedoelde gevallen is de Bank verplicht om de door haar gemaakte fouten en vergissingen te herstellen. 
 
Artikel 24. Goedkeuring bankbescheiden 
Indien de Cliënt de inhoud van bevestigingen, rekeningafschriften, nota's of andere opgaven van de Bank aan de Cliënt 
niet heeft betwist binnen negentig dagen nadat die stukken redelijkerwijs geacht kunnen worden de Cliënt te hebben 
bereikt, geldt de inhoud van die stukken als door de Cliënt te zijn goedgekeurd. Indien in dergelijke stukken rekenfouten 
voorkomen, is de Bank bevoegd en verplicht die rekenfouten te herstellen, ook nadat genoemde termijn van negentig 
dagen is verstreken. 
 
Artikel 25. Creditering en debitering van rente 
De Bank zal op door haar vast te stellen tijdstippen, doch tenminste éénmaal per jaar, de rekening van de Cliënt voor de 
lopende rente crediteren respectievelijk debiteren. Indien het tijdstip waarop bedoelde rekening voor de lopende rente 
wordt gecrediteerd niet samenvalt met het tijdstip waarop die rekening voor de lopende rente wordt gedebiteerd, zal de 
Bank de Cliënt daarvan schriftelijk in kennis stellen. 
Het percentage van de door de Cliënt verschuldigde, respectievelijk aan haar te vergoeden, interest wordt door de Bank 
vastgesteld en kan door haar van tijd tot tijd worden gewijzigd. 
 
Artikel 26. Provisies en vergoedingen  
De Bank is bevoegd om terzake van haar dienstverlening provisies en vergoedingen aan de Cliënt in rekening te brengen. 
Indien de hoogte van die provisies en vergoedingen niet vooraf tussen de Cliënt en de Bank is overeengekomen, zal de 
Bank de bij haar gebruikelijke provisies en vergoedingen in rekening brengen. De Bank draagt er zorg voor dat 
informatie hierover in ieder geval op haar kantoren verkrijgbaar is. 
 
Artikel 27. Kosten 
De kosten van rechtsbijstand die terzake van een geschil tussen de Cliënt en de Bank zijn gemaakt in een procedure voor 
een rechter of een geschillencommissie, komen voor rekening van de Cliënt respectievelijk voor rekening van de Bank 
indien en voor zover zulks bij uitspraak van die rechter of die geschillencommissie is bepaald.  
De kosten die de Bank in en buiten rechte moet maken indien de Bank wordt betrokken in procedures of geschillen 
tussen de Cliënt en een derde, komen voor rekening van de Cliënt. 
Onverminderd het hiervoor bepaalde, komen alle andere kosten die voor de Bank uit de relatie met de Cliënt voortvloeien 
voor rekening van de Cliënt. 
 
Artikel 28. Creditering onder voorbehoud 
Iedere creditering geschiedt onder het voorbehoud dat, indien de Bank de tegenwaarde daarvoor nog moet ontvangen, 
deze tijdig en behoorlijk in haar bezit komt. Bij gebreke daarvan is de Bank bevoegd de creditering ongedaan te maken. 
Indien de Cliënt op een Nederlands Antilliaanse guldensrekening is gecrediteerd terzake van papier in vreemde valuta dat 
onbetaald blijft, is de Bank bovendien bevoegd de Cliënt wederom op de Nederlands Antilliaanse guldensrekening te 
debiteren en wel voor de tegenwaarde van deze vreemde valuta naar de op dat ogenblik op Curaçao geldende 
verkoopkoers, onverminderd de bevoegdheid van de Bank om van haar regresrecht gebruik te maken. 
 
Artikel 29. Pandrecht 
Alle zaken, waardepapieren en effecten die de Bank of een derde voor haar uit welken hoofde ook van of voor de Cliënt 
onder zich heeft of krijgt en alle vorderingen die de Cliënt uit welken hoofde ook op de Bank heeft of krijgt, strekken de 
Bank tot pand voor al hetgeen zij uit welken hoofde ook van de Cliënt te vorderen heeft of zal hebben.  
 
De Bank is als gevolmachtigde van de Cliënt gerechtigd alle vorderingen die de Cliënt uit welken hoofde ook op de Bank 
heeft of krijgt aan zichzelf te verpanden tot zekerheid voor al hetgeen de Bank uit welken hoofde ook van de Cliënt te 
vorderen heeft of zal hebben. 
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Indien de Cliënt over een deel van het verpande wenst te beschikken, zal de Bank dat deel van het verpande vrijgeven, 
mits hetgeen na vrijgave resteert naar het oordeel van de Bank voldoende dekking biedt voor hetgeen zij van de Cliënt te 
vorderen heeft of zal hebben. 
 
De Bank is niet bevoegd tot uitwinning van het verpande over te gaan tenzij zij een opeisbare vordering op de Cliënt 
heeft. Voorts zal de Bank niet tot uitwinning overgaan alvorens de Cliënt in verzuim is. De uitwinningsbevoegdheid van 
de Bank strekt zich niet verder uit dan tot het beloop van de schuld van de Cliënt. 
 
Nadat de Bank van haar uitwinningsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt, zal zij de Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk 
schriftelijk in kennis stellen. 
 
Artikel 30. Niet onder het pandrecht vallende effecten 
Het in artikel 29 bedoelde pandrecht strekt zich niet uit tot effecten die bij de Bank worden gedeponeerd uitsluitend voor 
speciale doeleinden, zoals het innen van rente, aflossingen en dividenden, het verkrijgen van nieuwe coupon- of 
dividendbladen, het verrichten van conversiehandelingen of het bijwonen van vergaderingen. 
 
Artikel 31. Zekerheidstelling 
De Cliënt is verplicht desgevraagd voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande verplichtingen 
jegens de Bank. Is een gestelde zekerheid onvoldoende geworden, dan is de Cliënt verplicht desgevraagd die zekerheid 
aan te vullen of te vervangen. Een verzoek als hiervoor bedoeld dient schriftelijk te geschieden en de reden van het 
verzoek te vermelden. 
 
Artikel 32. Onmiddellijke opeisbaarheid 
Indien de Cliënt na ingebrekestelling tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de Bank, is de Bank 
bevoegd haar vorderingen op de Cliënt door opzegging onmiddellijk opeisbaar te maken. Zodanige opzegging dient 
schriftelijk te geschieden en de reden van de opzegging te vermelden. 
 
Artikel 33. Verrekeningsrecht 
De Bank is steeds bevoegd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Cliënt heeft te vorderen, te 
verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van de Cliënt op de Bank, ongeacht de valuta waarin die 
vorderingen luiden. 
 
Vorderingen in vreemde valuta worden verrekend tegen de verkoopkoers van de dag van verrekening. 
 
De Bank zal de Cliënt zo mogelijk tevoren in kennis stellen van het gebruik maken van haar verrekeningsbevoegdheid. 
 
Artikel 34. Aansprakelijkheid Bank  
Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is de Bank niet aansprakelijk indien zij aantoont dat 
een tekortkoming in de uitvoering van opdrachten en andere overeenkomsten of een tekortkoming in de nakoming van 
enige andere verplichting jegens de Cliënt, niet te wijten is aan schuld van de Bank noch krachtens wet, overeenkomst of 
in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  
 
Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet, is de Bank in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van 
de Bank het gevolg is van: 
- internationale conflicten; 
- gewelddadige of gewapende acties; 
- maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid; 
- maatregelen van een toezichthoudende instantie; 
- boycotacties; 
- arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel; 
- storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van 
de Bank of van derden. 
 
Indien zich een omstandigheid als bedoeld in de vorige alinea voordoet, zal de Bank - teneinde daaruit voor de Cliënt 
voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken - die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen 
worden. 
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Artikel 35. Opzegging van de relatie 
De relatie tussen de Cliënt en de Bank kan zowel door de Cliënt als door de Bank worden opgezegd. Indien de Bank de 
relatie opzegt, zal zij de Cliënt desgevraagd de reden van die opzegging meedelen. 
 
Na opzegging van de relatie zullen de tussen de Cliënt en de Bank bestaande individuele overeenkomsten zo spoedig 
mogelijk worden afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens die afwikkeling blijven 
deze Algemene Voorwaarden van kracht. 
 
Artikel 36. Afwijking van de Algemene Voorwaarden 
Beroep op een overeengekomen afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden gedaan, indien zodanige 
afwijking schriftelijk is overeengekomen. 
 
Artikel 37. Rechtskeuze 
Op de betrekkingen tussen de Cliënt en de Bank is Nederlands Antilliaans recht van toepassing. 
Geschillen tussen de cliënt en de Bank worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Curaçao, tenzij de Bank als 
eisende partij de voorkeur mocht geven aan de voor de Cliënt in aanmerking komende buitenlandse rechter. 
 
Artikel 38. Wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden 
Wijzigingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zullen ook voor de Cliënt bindend zijn nadat de Bank aan 
het hem bekende adres van de Cliënt mededeling van deze wijzigingen en aanvullingen heeft gedaan. Deze kennisgeving 
zal in ieder geval vóór afloop van de hierna bedoelde termijn van dertig dagen plaats vinden. 
De vastgestelde wijzigingen en aanvullingen zullen worden gedeponeerd ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van 
Curaçao, Zittingplaats Curaçao. Aan die deponering zal bekendheid worden gegeven door een desbetreffende publicatie 
in lokale dagbladen. De aldus gedeponeerde wijzigingen en aanvullingen zullen voor de Bank en de cliënt bindend zijn 
met ingang van de dertigste dag na de datum van vorenbedoelde publicatie. 
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