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Bijzondere Voorwaarden Kind- en Jongerenrekening Vidanova Bank 
N.V.  
 

1. Werkingssfeer 
Op de relatie tussen de minderjarige rekeninghouder (de Cliënt) de wettelijk 
vertegenwoordiger  en de Vidanova Bank N.V (de Bank) zijn de Algemene voorwaarden van 
de Vidanova Bank N.V., de Algemene Voorwaarden voor een Debet kaart en de 
Voorwaarden voor onlinebanking en onderhavige Bijzondere voorwaarden Kind- en 
Jongerenrekening Vidanova Bank N.V. van toepassing.  
 
In geval de Algemene Voorwaarden van de Vidanova Bank N.V. tegenstrijdig zijn met de 
Bijzondere voorwaarden van de Kind- en Jongerenrekening, zullen de Bijzondere 
voorwaarden van de Kind- en Jongerenrekening prevaleren.  
 

2. Soort rekeningen  
De volgende Kind- en Jongerenrekeningen kunnen op naam van minderjarigen worden 
geopend door minimaal één wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) van het minderjarige 
kind:  
 

 Leeftijd 0 tot en met 11 jaar: Kind spaarrekening zonder debet kaart  
 Leeftijd 12 tot en met 17 jaar: Jongeren Spaarrekening zonder debet kaart  
 Leeftijd 12 tot en met 17 jaar: Jongeren Betaalrekening courant met debet kaart  

Er kunnen slechts 1 betaal en 1 spaarrekening op naam van de Cliënt worden geopend.  
Het minimum te storten bedrag om de rekening te openen is 25.00 ANG. 
 

3. Handtekening 
De specimina van handtekening en beperking als bedoeld in artikel 6 van de Algemene 
Voorwaarden, dienen voor een rekening op naam van een minderjarig kind tussen de 0 en 12 
jaar te worden verstrekt door 1 van de ouders of de voogd van de Cliënt. Voor rekeningen 
voor jongeren vanaf 12 tot en met 17 jaar, dienen de specimina van handtekening door zowel 
de jongere als 1 ouder of voogd te worden verstrekt. De beperking als bedoeld in artikel 6 van 
de Algemene Voorwaarden kan alleen door de wettelijk vertegenwoordiger worden 
aangegeven.  
 

4. Aansprakelijkheid 
Met betrekking tot handelingen die de minderjarige rekeninghouder dan wel de ouder of 
voogd verricht op de betaal- of spaarrekening, zal de ouder of voogd voor het geheel 
aansprakelijk zijn totdat de Cliënt de leeftijd van 18 jaar bereikt. Dan vervalt de 
aansprakelijkheid van de ouder of voogd en wordt de Cliënt volledig aansprakelijk voor alle 
handelingen die de Cliënt op de betaal of spaarrekening verricht.  
 

5. Geen krediet  
De Cliënt krijgt geen krediet op de Kind- of Jongeren betaalrekening. 
 

6. Kosten 
De Cliënt dient voldoende saldo op de Kind- of Jongerenrekening te hebben om de tarieven 
van gebruikte diensten en producten van de Bank te kunnen betalen. De  tarieven van 
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gebruikte diensten en producten van de Bank worden ook afgeschreven als er niet voldoende 
saldo op de rekening staat. Mocht de rekening debet komen te staan, dan wordt er debetrente 
berekend over het bedrag en de periode die de rekening debet staat. De ouders of voogd 
dienen het saldo direct aan te vullen als de rekening debet komt te staan. De Cliënt betaalt 
geen maandelijkse administratiekosten op de betaalrekening.  
 

7. Toegang en handelingsbevoegdheid wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) 
De wettelijk vertegenwoordiger, die conform de administratie van de Bank de Cliënt, de vrije 
toegang en het beheer van de betaal en of spaarrekening van de Cliënt heeft, is 
handelingsbevoegd op voornoemde rekening van de Cliënt totdat de Cliënt de leeftijd van 18 
jaar bereikt. Het al dan niet beheren van voornoemde rekening, zicht op de rekening bij 
"online- banking”, betaal alert, zijn verschillende bevoegdheden die de wettelijk 
vertegenwoordiger kan laten instellen op de betaal en of spaarrekening van de Cliënt.  
 

8. Overlijden van de wettelijk vertegenwoordiger 
Bij overlijden van de wettelijke vertegenwoordiger, kan de Bank overgaan tot tijdelijke 
blokkering van de betaal- en of spaarrekening van de Cliënt, in afwachting van toetreding van 
een andere wettelijke vertegenwoordiger, wiens status dient te blijken uit een aan de Bank te 
overleggen geboorteakte van de Cliënt, trouwboekje of beschikking. 
 

9. Omzetting Kinderrekening 
Wanneer de Cliënt de leeftijd van 12 jaar bereikt, wordt de Kinderrekening automatisch 
omgezet in een Jongerenrekening met behoud van hetzelfde rekeningnummer. Online 
bankieren, mobiel bankieren en een debet kaart kunnen vervolgens worden aangevraagd door 
de wettelijk vertegenwoordiger van Cliënt.  
 

10. Omzetting Jongerenrekening 
Wanneer de Cliënt de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt de rekening automatisch omgezet in 
een reguliere betaal- en/of spaarrekening eveneens met behoud van hetzelfde 
rekeningnummer, en is de Cliënt volledig bevoegd om verder te handelen op de betaal- en/of 
spaarrekening waarop alleen de Cliënt nog toegang tot heeft vanaf dat moment. De toegang 
en het beheer van de wettelijk vertegenwoordiger op de reguliere betaal- en/of spaarrekening 
van de Cliënt, alsook de aansprakelijkheid van de ouder of voogd, komen bij het bereiken van 
de leeftijd van 18 jaar van de Cliënt, automatisch te vervallen. 
  

11. Opzegging Kind- en of Jongerenrekening 
De betaal- of spaarrekening van de Cliënt kan, zolang hij of zij minderjarig is, alleen door de 
wettelijk vertegenwoordiger worden opgezegd. Zodra de Cliënt meerderjarig is, kan alleen de 
Cliënt de betaal en of spaarrekening opzeggen. 
 

12. Beëindiging of blokkeren 
De Bank kan de betaal- of spaarrekening (i) beëindigen wanneer er voor de duur van 180 
dagen, geen positief saldo op de Kind- of Jongerenrekening heeft gestaan en/of (ii) blokkeren 
wanneer er voor de duur van 180 dagen geen activiteiten op de Kind- en of Jongerenrekening 
plaatsvinden en/ of (iii) beëindigen wanneer de Cliënt of zijn of haar wettelijk 
vertegenwoordiger, zich niet houdt aan deze Bijzondere Voorwaarden of de Algemene 
Voorwaarden van de VIDANOVA Bank N.V. of andere Voorwaarden die van toepassing zijn 
op de Kind-of Jongerenrekening.  



 

CD018.00.11/22 Vidanova Bank N.V. Page 3 of 3 

 
13. Wijzigingen adres of persoonsgegevens Cliënt of wettelijk vertegenwoordiger 

De Cliënt kan geen adres- of persoonsgegevens wijzigen zolang hij of zij minderjarig is. 
Alleen de wettelijk vertegenwoordiger kan  opdracht geven het adres of de persoonsgegevens 
van de Cliënt te wijzigen. Van deze wijzigingen dient steeds schriftelijk opgave gedaan te 
worden. De wettelijk vertegenwoordiger is tevens verplicht wijzigingen van diens eigen adres 
en of persoonsgegevens door te geven aan de Bank.  
 

14. De Kinder- of Jongerenrekening blokkeren op verzoek van de wettelijk 
vertegenwoordiger  
Indien, de wettelijk vertegenwoordiger (indien er maar 1 is) of één van de wettelijke 
vertegenwoordigers (indien er 2 zijn) bezwaar maakt tegen het gebruikmaken van de Kinder- 
of Jongerenrekening door de Cliënt, blokkeert de Bank de betaalrekening en of de 
spaarrekening van de Cliënt. De rekening blijft geblokkeerd totdat, in geval er maar 1 
wettelijk vertegenwoordiger is, deze de instructie aan de Bank verstrekt de rekening te 
deblokkeren, of in geval er 2 wettelijke vertegenwoordigers zijn, zij beiden gezamenlijk 
hebben bepaald wie van hen bevoegd wordt of blijft op de rekening(en) en waarvan (beide) 
wettelijke vertegenwoordigers hiervan schriftelijk melding hebben gedaan aan de Bank.  
 

15. Wijzigingen van de Voorwaarden Kind – en Jongerenrekening 
Wijzigingen en aanvullingen van deze Voorwaarden zullen voor de Cliënt en de wettelijk 
vertegenwoordiger bindend zijn nadat de Bank aan het haar bekende (e-mail) adres van zijn of 
haar wettelijk vertegenwoordiger mededeling van deze wijzigingen en aanvullingen heeft 
gedaan ofwel deze mededeling op de website van de Bank heeft gepubliceerd. 
 

16. Toepasselijk recht  
Op deze Voorwaarden is het recht van Curaçao van toepassing. De rechter op Curaçao is bij 
uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen 
 

-einde- 


