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De partijen,
1. Nederlandsche Betaal&Wissel Maatschappij N.V., een Betaalinstelling naar Nederlands recht met een
vergunning van zowel De Nederlandsche Bank als de Autoriteit Financiële Markten, gevestigd te
Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, hierna te noemen: “NBWM”.
2. De Klant, (naam en adres).
Overwegende dat:
A. NBWM gespecialiseerd is in betaaldiensten die betrekking hebben op wisselkoersen van de valuta die
het meest worden gebruikt door Nederlandse en andere Europese handelsondernemingen, met
inbegrip van het aanbieden van beleggingsdiensten voor FX-instrumenten;
B. NBWM voor de Klant valuta’s kan wisselen of de tegenpartijen van de Klant in de benodigde valuta
kan betalen om de internationale handelsverplichtingen van haar klanten na te komen;
C. De Klant valuta's wenst te wisselen om een tegenpartij direct te betalen in de benodigde valuta of
geld te ontvangen van een tegenpartij in de benodigde valuta;
D. Partijen overeenkomen dat op de verhouding tussen NBWM en de Klant zijn alleen de bepalingen van
deze Overeenkomst Betaalservices (hierna te noemen: de “Overeenkomst”) en onze Algemene
Voorwaarden (hierna te noemen: de “AV”) van toepassing zijn.
De Partijen komen het volgende overeen:
Diensten:
1. De Klant wenst gebruik te maken van de betalings- en valutawisseldiensten van NBWM, en NBWM en
de Klant komen hiervoor overeen dat NBWM de valuta van een aangewezen bedrag omwisselt in de
benodigde valuta tegen een overeengekomen wisselkoers.
2. Afhankelijk van het volume van de jaarlijkse transacties van de Klant kan NBWM de Klant direct
toegang geven tot de elektronische betalingssystemen van NBWM om geld te wisselen op basis van live
streamingkoersen van de interbancaire markt.
3. Om de wisselkoers vast te stellen, zal NBWM een of meerdere noteringen geven op basis van de
huidige wisselkoersen die zijn gebaseerd op live streamingkoersen van haar tegenpartijen, en mag de
Klant een van de gegeven noteringen accepteren. Afhankelijk van de aanvaarding van de notering door
de Klant zal NBWM de transactie uitvoeren.
4. De Klant erkent en aanvaardt dat NBWM de Klant kan verzoeken om vóór de uitvoering van
opdrachten een marge te storten op de rekening. De Klant zal het aangegeven bedrag overboeken op de
aangegeven bankrekening in naam van NBWM of Stichting Derdengelden Nederlandsche Betaal&Wissel
Maatschappij, hierna te noemen: de "Stichting".
5. In principe zal NBWM het aangegeven bedrag volledig wisselen en betalen volgens de
overeengekomen notering en binnen een termijn van 48 uur nadat het aangegeven bedrag van de Klant
is ontvangen, en zal NBWM het gewisselde bedrag overboeken op de aangegeven bankrekening van de
tegenpartij van de Klant, tenzij anders overeengekomen.
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6. De Klant aanvaardt dat NBWM wisselkoersen ontvangt van haar tegenpartijen, zoals banken, en dat
de kosten van NBWM worden gedekt door het verschil tussen de met de Klant overeengekomen
wisselkoers en de met de tegenpartijen van NBWM overeengekomen wisselkoers.
7. De Klant verklaart hierbij:
a. dat hij erkent dat de AV voor Betalingsdiensten van toepassing zijn op deze Overeenkomst en dat hij
deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen;
b. dat hij erkent dat de Stichting bevoegd is om de betalingen over te dragen om zo de verplichtingen
tussen NBWM en de Klant na te komen;
c. dat hij erkent dat de Klant geen overeenkomst aangaat met de Stichting, maar dat de Stichting om
redenen van vermogensscheiding slechts omgaat met de gelden van de Klant;
d. dat hij erkent dat NBWM gebonden is aan Anti-witwasregelingen en dat de Klant volledig meewerkt
om de verplichtingen na te komen die NBWM krachtens deze regeling heeft;
e. dat hij erkent dat NBWM gebonden is aan de wet- en regelgeving omtrent betalingsdienstaanbieders
en verplicht is de opdrachten van De Nederlandsche Bank uit te voeren;
f. dat hij de uiteindelijk gerechtigde is van eventuele geldmiddelen, welke zullen worden gestort op zijn
rekening(en) bij NBWM.
8. De Klant bevestigt dat alle informatie vermeld in het aanvraagformulier volledig, juist en
waarheidsgetrouw is. De Klant aanvaardt dat NBWM geen overeenkomst kan sluiten als de informatie
onvolledig of onjuist blijkt te zijn.
9. Zonder de schriftelijke toestemming van NBWM mag de Klant de diensten en/of het platform van
NBWM niet vervreemden, noch mag de Klant gebruik maken van de diensten en/of het platform voor
andere dan de in deze Overeenkomst en de AV voor Betalingsdiensten omschreven doelen.
10. De Klant mag geen beroep doen op eventuele aanspraken op of juridische procedures tegen de
Stichting.
11. Door het vakje “Ik heb de Overeenkomst Betaalservices en de Algemene Voorwaarden gelezen,
begrepen en aanvaard.” aan te vinken en gebruik te maken van onze diensten en/of het platform, gaat u
akkoord met deze Overeenkomst en onze Algemene Voorwaarden (inclusief toekomstige aanpassingen
en de additionele documenten waarnaar hierboven wordt verwezen). Zonder het vakje aan te vinken,
kan er geen Overeenkomst tot stand komen. Indien u niet akkoord gaat verzoeken wij u geen gebruik te
maken van onze diensten en/of het platform.
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