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De Algemene Voorwaarden van de Nationale 
Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. gevestigd te 
Paramaribo zijn dezelfde als de tekst van de Algemene 
Voorwaarden, opgesteld door de Surinaamse 
Bankiersvereniging en door die Vereniging op 19 
december 1985 mede namens onze bankinstelling 
gedeponeerd ter Griffie van het Kantongerecht in het 
Eerste Kanton. 
1. Op alle betrekkingen tussen de Nationale 
Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. hierna te noemen de 
Bank, en haar cliënten zijn deze Algemene Voorwaarden 
van toepassing, alsmede het Surinaamse recht, voor zover 
daarvan in deze voorwaarden niet is afgeweken. 
2. De Bank en de cliënt zullen bij de uitvoering van 
transacties en in het algemeen in hun onderlinge relaties 
de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar 
beste vermogen rekening houden met elkaars belangen. 
Bij  de toepassing van de navolgende bepalingen, zal  dit  
beginsel steeds in acht worden genomen. 
3. De cliënt is verplicht een specimen van zijn 
handtekening en eventueel die van personen die bevoegd 
zijn hem tegenover de Bank te verbinden, op daartoe door 
de Bank ter beschikking gestelde kaarten en/of 
formulieren aan de Bank op te geven, met vermelding of 
deze bevoegdheid algemeen dan wel beperkt is en in het 
laatste geval met nauwkeurige opgave waaruit die be-
perkingen bestaan. Zijn geen beperkingen opgegeven, dan 
zal deze bevoegdheid om de cliënt te vertegenwoordigen 
tegenover d e  Bank geacht worden voor elk onderwerp en 
tot elk bedrag te gelden. Op wijzigingen in de 
beschikkingsbevoegdheid van de cliënt of van hen die 
deze vertegenwoordigen, danwel op wijziging, herroeping 
of andere wijze vervallen van bevoegdheden, kan, ook al 
heeft publicatie daarvan plaatsgevonden, tegenover de 
Bank geen beroep worden gedaan, tenzij zij daarvan ken -
nis heeft kunnen nemen uit een schriftelijk daartoe aan de 
Bank gerichte mededeling. Tegenover de Bank kan geen 
beroep worden gedaan op inschrijvingen in het 
Handelsregister, in het Huwelijksgoederenregister of in 
andere openbare registers, of op andere publicaties of op 
wijzigingen daarin.  De leden van een vennootschap onder 
firma zijn ongeacht de bepalingen in hun 
vennootschapsovereenkomst en ongeacht hetgeen 
omtrent hun bevoegdheid in het Handelsregister is 
vermeld, hoofdelijk tegenover de Bank verbon den, zulks 
voor elk onderwerp en tot ieder bedrag. Uitgetreden 
vennoten (of bij ontbinding: gewezen vennoten) blijven 
tegenover de Bank hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen 
de Bank van de vennootschap en van de vennoten al dan 
niet opeisbaar en al dan niet onder voorwaarde te 
vorderen heeft op het ogenblik dat de Bank kennis heeft 
kunnen nemen van een daartoe schrif telijk tot de Bank 
gerichte mededeling van uittreding c.q. ontb inding, dan 
wel te vorderen krijgt uit hoofde van een op dat ogenblik 
reeds bestaande rechtsbetrekking.  
4. De cliënt is verplicht aan de Bank schriftelijk opgave te 
doen van het adres, waaraan alle voor hem bestemde 
stukken dienen te worden gezonden. Dit adres blijft 
tegenover de Bank van kracht, zolang de Bank van de 
cliënt geen schriftelijke opgave van een ander adres heeft 
ontvangen, een en ander behoudens de bevoegdheid van de 
Bank om, indien mocht blijken dat de cliënt geen bekende 
woon- of verblijfplaats in Suriname heeft, voor het doen 
van schriftelijke opgaven en mededelingen de procedure 
te volgen als aangegeven in de artikelen 6 en volgende van 
het Surinaamsch Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
5. Alle mededelingen, opgaven of opdrachten worden 
geacht alleen te betreffen het kantoor c.q. de afdeling van 
de Bank waaraan zij zijn gericht, c.q. waarvan zi j zijn  
uitgegaan en worden mitsdien niet geacht bekend te zijn  

aan andere kantoren c.q. andere afdelingen van de Bank.  
Zijn echter mededelingen, opgaven of opdrachten van de 
cliënt mede bestemd voor andere daarbij uitdrukkelijk 
opgegeven kantoren c.q. afdelingen van de Bank dan 
waaraan zi j zijn gericht, dan gelden zi j ten aanzien van 
die andere kantoren c.q. afdelingen van de Bank, zodra 
deze kantoren c.q. afdelingen daarvan redelijkerwijs 
hebben kunnen kennis nemen. 
6. De bank is vrij in de keuze van communicatiemiddel 
doch zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de 
schriftelijke wensen van de cliënt. De Bank is niet 
aansprakelijk voor schade ontstaan door misverstaan, ver-
minkingen, niet behoorlijk overkomen of vertragingen van 
mededelingen en opdrachten, ten gevolge van het 
gebruik van post, telefoon, telegraaf, telex of welk ander 
communicatiemiddel ook in het verkeer tussen de cliënt 
en de Bank, zowel als tussen de Bank en derden voor 
zover betrekking hebbende op de relatie met de cliënt.  
De Bank is bevoegd geen uitvoering te geven aan 
opdrachten die haar anders dan schriftelijk bereiken. Alle 
zendingen aan c.q. door de Bank van c.q. aan de cliënt of 
derden ten behoeve van de cliënt , geschieden voor 
rekening en risico van de cliënt. Indien de cliënt 
zendingen wil doen verzekeren, moet hij dit schriftelijk 
opgeven. 
7. De cliënt zal voor alle handelingen met de Bank gebruik 
maken van door de Bank vastgestelde of goedgekeurde 
formulieren, overeenkomstig de daarvoor door de Bank 
gegeven aanwijzingen. De cl iënt dient de hem door de 
Bank verstrekte formulieren zorgvuldig te bewaren en is 
verplicht om zodra enige onregelmatigheid te zijner kennis 
komt, de Bank daarvan terstond schriftelijk mededeling te 
doen. Indien de Bank, zonder dat zij tevoren een mede -
deling als hiervoor bedoeld heeft ontvangen, overgaat tot 
enige handeling op grond van een verloren, ontvreemd, 
onrechtmatig gebruikt, vervalst en/of valselijk opgemaakt 
formulier, zijn alle gevolgen daarvan voor rekening en risi -
co van de cliënt.  De cliënt is gehouden om, bi j  
beëindiging van de relatie tussen de cliënt en de Bank, 
de ongebruikte formulieren ter stond aan de Bank terug 
te geven.  
8. Alle handelingen voortvloeiende uit de betrekkingen 
tussen de Bank en de cliënt zullen worden verricht met 
inachtneming van de ter plaatse en ten tijde van die 
handelingen bestaande reglementen, voorschriften en 
gebruiken en van hetgeen de Bank ook eventueel door 
middel van advertenties in dagbladen en/of circulaires 
daaromtrent heeft bekend gemaakt. De cliënt is verplicht 
tot het verifiëren van de hem door de Bank toege zonden 
rekeningafschriften, saldo opgaven, fondsen staten, nota's, 
en in het algemeen wijzigingen in fondsen en of andere 
waarden of andere opgaven van de Bank. Bij constatering 
van een door de Bank gemaakte vergissing bij het 
uitvoeren van enige opdracht en/of in enige verstrekte 
opgave, hebben zowel cliënt als Bank de plicht elkander 
terstond schriftelijk hiervan in kennis te stellen en 
wederzi jds aan het herstel  van de gemaakte vergissing 
mede te werken. Indien de cliënt de hem door de Bank 
toegezonden rekeningafschriften, saldo opgaven of enige 
andere opgave niet binnen dertig dagen nadat zij redelijker -
wijze geacht kunnen worden te zijn ontvangen, betwist, 
gelden zij als door hem te zijn goedgekeurd, onverminderd 
het recht van de cliënt om na verloop van deze termijn aan 
te tonen, dat een schriftelijk door hem gegeven duide lijke 
opdracht niet of niet juist is uitgevoerd, danwel door de 
Bank voor cliënt ontvangen waarden niet zijn 
verantwoord, tijdsverloop van deze dertig dagen van het 
niet of onjuist uitvoeren van zijn opdracht of van de niet 
verantwoording aan de Bank redelijkerwijs geen kennis 
had kunnen geven.  
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9. De Bank is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten 
van de cliënt gebruik te maken van de bemiddeling van 
derden, alsmede effecten en andere waarden van de cliënt 
ten name van de Bank ten behoeve van de cliënt onder 
derden te doen berusten, indien een juiste uitvoering van 
de opdrachten van of overeenkomsten met de cliënt zulks 
wenselijk maakt. De aansprakelijkheid van de Bank is in 
deze gevallen die van de lasthebber, die de bevoegdheid 
heeft een ander in zijn plaats te stellen. Desgevraagd zal 
de Bank de naam van de derden, die zij inschakelt, aan de 
cliënt noemen. Indien de cliënt hetzij bij het geven van de 
opdracht, hetzij naderhand de voorkeur mocht geven aan 
andere derden dan die, welke de Bank wil inschakelen, dan 
wel reeds heeft ingeschakeld, zal de Bank, indien 
redelijkerwijs mogelijk, aan deze voorkeur gevolg geven, 
doch zulks uitsluitend voor risico van de cliënt.  
10. De Bank is bevoegd alle opdrachten tot aan- en/of 
verkoop van vreemde waarden, effecten, coupons, 
handelspapier, alsmede tot uitzetting of opneming van 
gelden tegen onderpand van effecten uit te voeren te 
harer keuze met zichzelf of met derden als wederpartij.  
11. Tenzij de cliënt schriftelijk te kennen heeft gegeven dit 
niet te wensen, maken de ten name van de Bank ten 
behoeve van de cliënt onder derden berustende waarden 
deel uit van de in totaal op de algemene rekeningen en 
depots ten name van de Bank bi j  die derden 
gedeponeerde waarden. De Bank is te allen tijde 
gerechtigd om ter voldoening aan haar verplichting tot 
afgifte aan de cliënt van die waarden te volstaan met aan 
die derden opdracht te geven die waarden ter 
beschikking van de cliënt te stellen, of haar eigen 
desbetreffende rechten jegens die derden aan de cliënt 
over te dragen. 
12. De Bank is niet aansprakelijk voor de gebreken van 
documenten en waardepapieren die zij voor de cliënt onder 
zich heeft of zal verkrijgen, noch voor de juistheid van het 
daarin vermelde, tenzij verkregen uit transacties die zij met 
zichzelf als wederpartij heeft gesloten.  
13. De Bank belast zich met betrekking tot de aan haar 
daartoe door de cliënt toevertrouwde effecten met de tot 
de normale administratie dier e f fecten  behorende 
werkzaamheden, zoals het knippen en verzilveren van 
coupons en dividendbewi jzen en/of het incasseren van 
uitgelote obligaties.  De Bank is ten deze niet 
aansprakeli jk indien en voor zover zi j van voor de 
administratie van belang zijnde gegevens redelijkerwijs 
geen kennis kon dragen. 
14. De Bank verplicht zich ervoor te zorgen, dat te allen 
tijde de nummers van de effecten, welke van de cliënten 
onder de bank zelf berusten, voor iedere cliënt afzonderlijk 
vaststaan. Zij verantwoordt die nummers aan de cliënt ten 
aanzien van effecten, welke aan uitloting onderhevig zijn of 
waarbij aan bepaalde nummers speciale rechten zijn 
verbonden en ten aanzien van de andere effecten, indien 
de cliënt dit verzoekt. 
15. Al hetgeen de Bank of een derde voor haar uit welke 
hoofde ook, van of voor de cliënt onder zich heeft of 
verkrijgt, of aan hem is of wordt verschuldigd, strekt de 
Bank tot onderpand voor hetgeen zij, uit welken hoofde  
ook, al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde, van hem 
te vorderen heeft of zal hebben. Hiervan zijn slechts 
uitgezonderd effecten, die bij de Bank worden 
gedeponeerd uitsluitend voor speciale doeleinden, zoals 
conversie, afstempeling, overschrijving, verwisseling, in 
ontvangst neming van dividend, rente, couponbladen of 
dividendbewijzen. De Bank is onherroepelijk gemachtigd tot 
uitoefening van alle aan de verpande zaken verbonden 
rechten, waaronder begrepen het recht tot inning van 
vorderingen, het recht tot bijwonen van vergaderingen van 
instellingen op welke die zaken betrekking hebben en het  

uitoefenen van het aan die zaken verbonden stemrecht. 
Indien de cliënt over een deel van het onderpand wenst te 
beschikken, is de Bank gehouden die beschikking, onder 
vrijgave van het pandrecht op dat deel, toe staan, indien 
de waarde van hetgeen haar daarna als onderpand 
resteert naar haar oordeel voldoende dekking biedt voor 
hetgeen zij van de cliënt te vorderen heeft of zal hebben. 
De Bank is bevoegd de voor een schuld van een cliënt tot 
pand strekkende waarden te herbelenen voor een door 
haar aan te gane schuld, mits die schuld niet hoger dan de 
vordering op de cliënt is, de herbelening slechts geschiedt 
tot zodanige omvang als de Bank zelve voor de dekking van 
hetgeen zij van de cliënt te vorderen heeft of zal krijgen op 
het moment van de herbelening redelijkerwijs nodig heeft 
en de herbeleende waarden onmiddellijk na de aflossing 
van de schuld door de cliënt uit de herbelening worden 
vrijgemaakt.  
16. Al hetgeen de cliënt te eniger tijd en uit welken hoofde 
ook aan de Bank verschuldigd is, zal - tenzij schriftelijk 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dan wel enige 
wetsbepaling inachtneming van een termijn voorschrijft - 
te allen tijde terstond opeisbaar en vereffenbaar zijn. Elk 
krediet kan - ook al is een aflossings- of opzeggingstermijn 
overeengekomen, dan wel een bepaalde afloopdatum 
gesteld - zonder dat daartoe enige opzegging, 
ingebrekestelling of enige andere formaliteit vereist zal 
zijn onmiddellijk opgeëist worden in de volgende gevallen:  
a. indien de cliënt enige voorwaarde, waaronder een 
krediet verleend is, of enigerlei andere verplichting ui t 
welken hoofde ook jegens de Bank niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomt;  
b. bij besluit tot ontbinding of liquidatie, bij besluit tot 
gehele of gedeeltelijke staking of verplaatsing van het 
bedrijf van de cliënt naar het buitenland, wanneer blijkt 
dat de cliënt bij de uitoefening van zijn bedrijf in strijd 
handelt met enig wettelijk voorschrift, bij verlies van 
rechtspersoonlijkheid van de cliënt, alsmede bij 
uittreden van één of meer vennoten van de cliënt;  
c. bij wijziging in de reglementen, statuten of leiding van 
de cliënt, welke naar het oordeel van de Bank haar 
belangen schaadt of wanneer wijziging mocht komen in 
de samenstelling van haar aandeelhouders zonder 
voorafgaande goedkeuring van de Bank. De Bank wordt 
geacht zich met een wijziging te hebben verenigd indien 
zij binnen een maand, nadat die wijziging haar bij 
aangetekend schrijven door de cliënt ter kennis is 
gebracht, niet heeft gereageerd; 
d. bij overlijden, onder curatele stelling, emigratie, 
wijziging van het huwelijksgoederenregiem, verzoek tot 
of aangifte van faillissement, aanvraag van surséance van 
betaling of aanbieding van akkoord buitenfaillissement 
van de cliënt of van één of meer vennoten van de cliënt 
alsmede indien de cliënt ophoudt zijn beroep of bedrijf 
uit te oefenen of de bevoegdheid tot het uitoefenen van 
zijn beroep of bedrijf verliest;   
e. in geval blijkt dat ter verkrijging of verlenging van 
krediet onjuiste gegevens zijn verstrekt, dan wel 
gegevens zijn verzwegen en van de Bank redelijkerwijs 
niet verwacht kon worden dat zij het krediet aldus 
verstrekt dan wel verlengd zou hebben indien haar de 
juiste, respectievelijk verzwegen gegevens bekend 
waren geweest; 
f. indien een naar het oordeel van de Bank overwegend 
deel van de roerende en/of onroerende zaken van de 
cliënt ten behoeve van derden wordt bezwaard, daarop 
executoriaal dan wel conservatoir beslag wordt gelegd 
en laatstgenoemd beslag niet binnen 30 dagen na de dag 
van beslaglegging is vernietigd of opgeheven, dan wel 
indien de roerende en/of onroerende zaken geheel of  
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voor een belangrijk gedeelte, zulks naar het oordeel van de 
Bank, zijn teniet gedaan of beschadigd, worden onteigend 
of geconfisqueerd;  
g. Indien één der onder a, b, c, d, e of f vermelde 
omstandigheden zich voordoet met betrekking tot een borg 
van de cliënt;  
h. bij opzegging van de relatie.  
De cliënt is verplicht op eerste aanvraag van de Bank het 
verschuldigde, al naar gelang de Bank vordert, geheel of 
gedeeltelijk te voldoen. In geval het door de cliënt aan de Bank 
verschuldigde onmiddellijk opeisbaar geworden is, is de Bank 
gerechtigd naar haar keuze, alle zekerheden of een gedeelte 
daarvan zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling, te 
realiseren op het tijdstip en op de wijze die haar wenselijk 
voorkomt, teneinde uit de opbrengst daarvan het aan de Bank 
volgens haar boeken verschuldigde met rente en kosten te 
verhalen.  
17. De Bank is steeds bevoegd alle gelden die zij uit welken hoofde 
ook aan de cliënt al dan niet opeisbaar is verschuldigd, te 
verrekenen met alle gelden, die de cliënt haar al dan niet opeisbaar 
uit welken hoofde ook verschuldigd is, ongeacht de valuta. De 
verrekening vindt plaats tegen de waarde per de dag van 
verrekening. De Bank zal, nadat zij van deze bevoegdheid gebruik 
heeft gemaakt, de cliënt op de hoogte stellen. 
18. De cliënt kan rekeninghouder zijn bij meer dan één kantoor van 

de Bank, alsook verschillende rekeningen onderhouden bij één of 

meer afdelingen van eenzelfde kantoor. Alle rekeningen worden 

dan afzonderlijk behandeld als waren het rekeningen van 

verschillende personen, behoudens de bevoegdheid van de Bank 

om deze rekeningen in daarvoor naar haar oordeel in aanmerking 

komende gevallen als vormende een rekening te beschouwen, 

respectievelijk de rekeningen samen te voegen. Bij betaling door 

de rekeninghouder respectievelijk de ontvangst van gelden door 

de Bank ten behoeve van de rekeninghouder, is de Bank bij 

uitsluiting bevoegd de rekening(en) aan te wijzen ten gunste 

waarvan de betrokken bedragen worden geboekt, zo nodig in 

afwijking van het bepaalde in de artikelen 1417 tot en met 1420 

van het Surinaamsch Burgerlijk Wetboek.  
19. Indien een rekening wordt geopend ten 
gemeenschappelijke name van twee of meer natuurlijke 
personen, zal al hetgeen door één of meer hunner ten 
aanzien van die rekening wordt verricht, hen allen binden 
en is ieder voor deze rekening en terzake daarvan verrichte 
handelingen tegenover de Bank hoofdelijk aansprake lijk, 
zelfs indien door voornoemde personen opgave gedaan 
wordt, dat de rekening wordt geopend ten behoeve van een 
niet rechtspersoonlijkheid bezittend zedelijk lichaam of een 
maatschap.  
20. Onverminderd het in de artikelen 2, 5 en 7 van deze 
Algemene Voorwaarden bepaalde, gelden voor het 
chequeverkeer tussen de cliënt en de Bank, de volgende 
bepalingen:  
a.  de cliënt is verplicht het hem door de Bank ter hand 
gestelde chequeboek zorgvuldig te bewaren, teneinde elk 
frauduleus gebruik daarvan te voorkomen; hij zal terstond, 
nadat desondanks verlies of ontvreemding of  frauduleus 
gebruik van chequeboek of cheques te zijner kennis komt, 
daarvan aan de Bank schriftelijk mededeling doen. Indien 
de Bank tot betaling op een verloren gegane of 
ontvreemde, onrechtmatig gebruikte, vervalste of valselijk 
opgemaakte cheque is overgegaan, zonder dat zij tevoren 
de bovenbedoelde mededeling heeft ontvangen, zal zij  

bevoegd zijn voor het uitbetaalde bedrag de cliënt te 
debiteren.  
b.  De cliënt moet de door hem af te geven cheques op 
zodanige wijze invullen, dat vervalsing zo veel mogelijk 
wordt tegengegaan; het bedrag waarvoor de cheque 
wordt uitgeschreven moet én in cijfers én in letters zo op 
de cheque gesteld worden, dat bijvoeging van cijfers of 
woorden, zonder dat zulks direct in het oog valt, niet 
mogelijk zal zijn.  
c.  De cliënt is verplicht zijn chequeboek, indien hij 
daarvan geen verder gebruik zal maken en/of indien de 
rekeningverhouding eindigt, onmiddellijk aan de Bank 
terug te geven.  
21. Indien de Bank voor een rekeninghouder een rekening 
in de munteenheid van een vreemd land opent, zal zij het 
tegoed op deze rekening te haren name, doch voor risico 
van de rekeninghouder bij een bankinstelling in dat land 
plaatsen. Het saldo dezer rekening zal begrepen zijn in het 
algemeen tegoed van de Bank bij die bankinstelling in het 
buitenland. 
Een gelijk risico, als bovenbedoeld, wordt door de 
rekeninghouder gedragen, wanneer en voor zover de Bank 
tegen voor zijn rekening in het buitenland geopende 
kredieten bij haar buitenlandse relaties creditsaldi 
onderhoudt. De Bank zal slechts verplicht zijn op 
verlangen van de rekeninghouder aan de bankinstelling in 
het buitenland opdracht te geven het bedrag van diens 
creditsaldo op de in de aanhef van dit artikel bedoelde 
rekening, geheel of gedeeltelijk ter beschikking van de 
rekeninghouder te houden. Indien de Bank om welke 
reden ook, de bankinstelling in het buitenland niet tot 
beschikbaar stellen, als hierboven bedoeld, kan instrueren 
of indien deze aan de instructie geen gevolg geeft of kan 
geven, zal de Bank ten opzichte van de rekeninghouder 
gekweten zijn door het enkele feit van het geven van 
meergenoemde opdracht aan de bankinstelling in het 
buitenland. Zo mogelijk zal de Bank aan de 
rekeninghouder alsdan haar rechten betreffende het 
creditsaldo tegen de bankinstelling in het buitenland 
overdragen ten bedrage van het creditsaldo van 
meergenoemde rekening van de rekeninghouder.  
22. Elke creditering geschiedt onder het voorbehoud dat, 
indien de Bank daartegen van of voor cliënt enigerlei 
tegenwaarde moet ontvangen, deze tijdig en behoorlijk in 
haar bezit komt, bij gebreke waarvan de Bank bevoegd is 
tot terugboeking dezer creditering over te gaan. Deze 
terugboeking zal, indien de cliënt op guldensrekening is 
gecrediteerd terzake van papier in vreemde valuta, dat 
onbetaald 
blijft, of terzake van andere wat betreft de 
guldenstegenwaarde aan waarde wisseling onderhevige 
zaken, geschieden voor het bedrag, waarvoor de cliënt op 
de dag der terugboeking die zaken had kunnen verwerven, 
onverminderd de bevoegdheid van de Bank om van een 
haar toekomend regresrecht gebruik te maken. 
23. Het is de cliënt niet toegestaan om cheques te trekken 
of andere betalingsopdrachten aan de Bank te 
verstrekken, indien hij niet voldaan heeft aan zijn 
verplichting ervoor zorg te dragen, dat de Bank op de dag 
van aanbieding van de opdracht voldoende fonds(en) ter 
betaling van de cliënt onder zich heeft, en de Bank is onder 
deze omstandigheden geenszins verplicht tot uitvoering 
van de betalingsopdracht; gaat de Bank desondanks over 
tot uitvoering van de betalingsopdracht, waartoe zij zich 
de bevoegdheid voorbehoudt, dan is zij gerechtigd de 
cliënt te debiteren voor het betaalde bedrag, de lopende 
rente en de kosten als bedoeld in artikel 29 van deze 
Algemene Voorwaarden. De cliënt is verplicht het 
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daardoor ontstane debetsaldo op eerste aanvraag van de Bank 
aan te zuiveren.  
24. De Bank is bevoegd op haar conveniërende tijdstippen, 
mits tenminste eenmaal per jaar, de cliënt voor de lopende 
rente te crediteren dan wel te debiteren. Eveneens is de Bank 
bevoegd op haar conveniërende tijdstippen de rekening van 
de cliënt te debiteren voor de kosten bedoeld in artikel 29 van 
deze Algemene Voorwaarden, alsmede voor de door de cliënt 
eventueel aan haar verschuldigde provisie. Het percentage 
van de door de cliënt verschuldigde, respectievelijk aan hem 
te vergoeden rente evenals enige andere door de Bank aan de  
cliënt in rekening te brengen kosten, wordt door de Bank 
vastgesteld en kan door haar te allen tijde worden gewijzigd. 
25. De Bank zal, indien het gemiddeld saldo van de rekening 
van een cliënt haar daartoe aanleiding geeft, 
administratiekosten aan de betrokken cliënt in rekening 
brengen. Deze kosten zullen op de Bank conveniërende 
tijdstippen van de rekening van de cliënt worden 
afgeschreven.  
26. Zowel de Bank als de cliënt zijn te allen tijde bevoegd de 
relatie door schriftelijke opzegging te doen eindigen zon der 
dat daarvoor een opzeggingstermijn in acht genomen moet 
worden, waardoor alle verplichtingen direct opeisbaar zijn.  
Een rekening courantverhouding tussen de Bank en de cliënt 
wordt afgesloten per de dag waarop de relatie eindigt, onder 
toezending van een saldo opgave aan de rekeninghouder. Bij 
afsluiting van een rekening kan het saldo door de Bank op 
een speciale rekening worden overgebracht waarop het als 
eerste storting danwel trekking, zal worden beschouwd.  
Indien het saldo van de rekening van een cliënt te eniger tijd 
nihil is, is de Bank bevoegd de rekening af te sluiten,  zonder 
dat daartoe enige opzegging of enige andere formaliteit 
vereist zal zijn. Indien er nog termijnzaken of verplichtingen 
van de cliënt tegenover de Bank op termijn bestaan, welke 
door de Bank voor rekening van de cliënt zijn aangegaan, 
doch die op het moment van opzegging, c.q. afsluiting van 
de rekening nog niet zijn afgewikkeld, dan is de cliënt 
verplicht op vordering van de Bank binnen drie dagen nadat 
de vordering gedaan is, conveniërende zekerheid aan de 
Bank te verschaffen, waarvan de voldoendheid ter 
uitsluitende beoordeling van de Bank is. Blijft de cliënt 
daarmede in gebreke, dan is de Bank bevoegd, zonder 
ingebrekestelling de termijnzaken op een door  haar te 
kiezen tijdstip naar de koers van de dag af te wikkelen en ten 
aanzien van andere verplichtingen van de cliënt tegenover 
de Bank, op overeenkomstige wijze te 
handelen. Tijdens de afwikkeling blijven de Algemene 
Voorwaarden van kracht. 
27. Tegenover de cliënt strekt de boekhouding van de Bank, 
gelijk deze blijkt uit een door haar getekend uittreksel uit 
haar boeken, tot volledig bewijs, zolang de cliënt de 
onjuistheid daarvan niet heeft aangetoond. 
28. Beroep op een overeengekomen afwijking van deze 
Algemene Voorwaarden kan slechts worden gedaan, indien 
zodanige afwijking schriftelijk is overeengekomen.  
29. Alle voor de Bank uit de relatie met de cliënt 
voortvloeiende kosten, komen voor rekening van de cliënt. 
Onder deze kosten zijn onder meer begrepen: briefporto-, 
telefoon-, telex-, telegram- en zegelkosten, belastingen 
welke terzake van betaling van rente en/of aflossingen als 
zodanig geheven mochten worden, de kosten van 
boekenonderzoeken en andere onderzoeken of taxaties, in te 
stellen of ingesteld door of in opdracht van de Bank, de 
kosten met betrekking tot zaken die aan de Bank tot 
zekerheid strekken en in het algemeen kosten voor opslag, 
bewaring en assurantie van goederen die de Bank ten 
behoeve of voor rekening van de cliënt onder zich heeft - met 
dien verstande dat de Bank tenzij zulks uitdrukkelijk met de 
cliënt is overeengekomen niet tot verzekering verplicht is - 

alsmede de kosten voor hulp en bijstand van de 
rechtskundige raadsman van de Bank of proceskosten, 
onverschillig of zij tegenover de cliënt zijn gemaakt of in 
verband met geschillen van de cliënt met derden omtrent 
de vermogenswaarden, die de Bank van de cliënt onder 
zich heeft of onder derden laat berusten.  
30. Voor de gevolgen van overmacht van welke aard dan 
ook, niet beperkt tot – doch daaronder in ieder geval 
mede begrepen - beschikkingen, beslissingen en 
maatregelen van de overheid c.q. wettig of wettelijk 
gezag, internationale conflicten, gewelddadige of 
gewapende acties, arbeidsongeregeldheden ook onder 
haar eigen personeel, storingen in eigen bedrijf of gelijke 
voorvallen ten aanzien van bedrijven van wier diensten  
gebruik wordt gemaakt, uitsluiting en boycot, is de Bank 
niet aansprakelijk.  
31. Geschillen tussen de Bank en de cliënt worden 
berecht door de bevoegde Surinaamse rechter naar 
Surinaams recht, tenzij de Bank als eisende partij de 
voorkeur geeft aan de daarvoor in aanmerking komende 
buitenlandse rechter en/of toepassing van daarvoor  in 
aanmerking komend buitenlands recht.  
32. Wijzigingen en/of aanvullingen van deze Algemene 
Voorwaarden door de Bank zullen ook voor de cliënt 
bindend zijn, een maand nadat aan de deponering van 
deze wijzigingen en/of aanvullingen ter griffie van het 
Kantongerecht in het Eerste Kanton, door publicatie in 
een dagblad en in de voor het publiek toegankelijke 
ruimte van de kantoren van de Bank, ruime bekendheid 
is gegeven, onder beschikbaarstelling van deze 
wijzigingen en/of aanvullingen aan de cliënt op elk 
kantoor van de Bank. 
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