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Inleiding 

Dit Landspecifiek Addendum - Nederland is een landenspecifieke bijlage bij de Cliëntenovereenkomst. 

Voor een aantal van de landen waarin wij actief zijn, maken wij gebruik van landenbijlagen zoals dit Landspecifiek 

Addendum - Nederland. Bijvoorbeeld omdat een land specifieke regels en voorschriften heeft die ons nopen af te wijken 

van onze standaardvoorwaarden. 

Toepassing en reikwijdte 

Dit Landspecifiek Addendum - Nederland (het "Addendum") voorziet in uitzonderingen op bepaalde voorwaarden uit de 

Cliëntenovereenkomst ten behoeve van cliënten die hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben. 

Hierarchie en interpretatie 

In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze landenbijlage en de cliëntenovereenkomst, prevaleert de tekst 

van deze bijlage. Termen met een hoofdletter die in deze bijlage worden gebruikt, hebben, tenzij zij in deze bijlage 

worden gedefinieerd, dezelfde betekenis als in de Cliëntenovereenkomst.  
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Voorwaarden Debet Geld 

De Partijen komen overeen dat de onderstaande clausules van toepassing zijn in aanvulling op de Voorwaarden Debet Geld 

voor Cliënten die inwoner zijn van Nederland. 

Onderwerp Aanvullende clausule 
Bureau Krediet 
Registratie 

Bureau Krediet Registratie 
Onderdeel van de acceptatieprocedure van DEGIRO is dat DEGIRO de gegevens van Cliënt (indien 
Cliënt een natuurlijke persoon is) vooraf toetst bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). 
Wanneer DEGIRO naar aanleiding van deze toets besluit Cliënt niet te accepteren voor de dienst Debet 
Geld, dan zal DEGIRO Cliënt kosteloos in kennis stellen van het resultaat van de toets. 
 
Bij een betalingsachterstand in relatie tot het Addendum Debet Geld die langer duurt dan vier 
maanden, zal DEGIRO de betalingsachterstand (indien Cliënt een natuurlijke persoon is) melden aan 
BKR. Let op: een melding bij BKR zal consequenties kunnen hebben voor eventuele opvolgende 
aanvragen voor krediet door Cliënt bij andere financiële instellingen. Wanneer de 
betalingsachterstand van Cliënt bij DEGIRO is aangezuiverd, zal DEGIRO de melding bij BKR intrekken. 
Let op: na intrekking van de melding van DEGIRO blijft de melding in het register van BKR nog 5 jaar 
zichtbaar. 
 

 

 


