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DERDENREKENINGEN VAN NOTARISSEN
OVEREENKOMST
Tussen : ........................................................................................................………………...
Notaris (of EBVBA) te ................................................……………………………………………
En : ..................................................................................……………......, hierna "de bank",
vertegenwoordigd door ...............................................…………………………………………..
Werd verklaard hetgeen volgt :
De notaris verklaart dat zijn rekening Nr. in IBAN formaat : BE . .
. . . .
. . . .
. . . .
in BBAN formaat : . . . - . . . . . . . - . .
zal worden bestemd voor het beheer van fondsen van derden.
De bijzondere bestemming van de genoemde derdenrekening steunt op :
- het bestaan van een aparte studierekening waarop de andere voor het notariskantoor
bestemde tegoeden in bewaring worden gegeven ;
- de exclusieve aanduiding, op het briefhoofdpapier van de notaris, van de genoemde
derdenrekening.
De bank oefent geen enkele controle op deze bijzondere bestemming uit en is niet aansprakelijk voor de aanduiding
van de rekening zoals ze haar door de notaris wordt medegedeeld. Zij dient niet na te gaan of een aparte
studierekening bestaat.
Waarna de partijen zijn overeengekomen hetgeen volgt :
Artikel 1
De derdenrekening Nr. in IBAN formaat : BE . .
. . . .
. . . .
. . . .
in BBAN formaat : . . . - . . . . . . . - . .
is een zichtrekening waarvan opnemingen enkel kunnen gebeuren in specie of met behulp van cheques of
overschrijvingen.
De notaris verbindt zich, bij de opening van een dergelijke rekening of vanaf de bijzondere bestemming ervan, ertoe
dat zijn rekening nooit een debetsaldo zal vertonen, tenzij af en toe zeer kortstondige overschrijdingen. De notaris zal
op deze rekening geen enkele vorm van krediet genieten.
De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een rekening debet wordt niettegenstaande de door de notaris
aangegane verbintenis. In dergelijk geval worden de debetintresten, berekend tegen het bij de bank voor dit soort van
rekeningdebet geldende tarief, bijgeschreven op de betrokken rekening.
Artikel 2
De bank ziet af van het inroepen van elke compensatie, fusie of eenheid tussen het creditsaldo van de derdenrekening
en het debetsaldo of de debetsaldi van de andere rekeningen van de notaris.
De bank verbindt zich ertoe de derdenrekening niet te aanvaarden als waarborg voor enig krediet.
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Artikel 3
De bank verbindt zich ertoe iedere eventuele beslagleggende schuldeiser in kennis te stellen van de bijzondere
bestemming van de derdenrekening waarop beslag is gelegd.
De notaris geeft een onherroepelijk mandaat aan de bank, die aanvaardt, de Voorzitter van de Arrondissementskamer
waarvan hij afhangt, in kennis te stellen van een eventueel beslag op zijn derdenrekening.
Artikel 4
De notaris staat de bank onherroepelijk toe om, op diens eerste verzoek, aan de Voorzitter van de Commissie voor de
controle van de boekhouding van het Arrondissement waarvan hij afhangt, alle informatie of elk document te
bezorgen betreffende de derdenrekening die een bijzondere bestemming heeft gekregen op grond van deze
overeenkomst.
Artikel 5
Het Algemeen Reglement der Verrichtingen van de bank is van toepassing voor zover niet uitdrukkelijk ervan wordt
afgeweken in deze overeenkomst.
De rekening is niet gedekt door de rekeningverzekering.
Artikel 6
De belastingen, welke ze ook zijn, verschuldigd op de creditintrest zijn volledig ten laste van de notaris.
De portkosten en de kosten voor de terbeschikkingstelling van de post, alsook de kosten van rekeningbeheer worden
gedebiteerd van de rekening.
De vergoeding voor de andere diensten die door de notaris zouden worden gevraagd, gebeurt tegen de gewone
tarieven en wordt eveneens in debet gebracht van de rekening.
Artikel 7
Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.
Ze gaat in op . . / . . / . . . . . Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen, met, inachtneming van een
opzeggingstermijn van 1 maand, betekend bij ter post aangetekende brief. De notaris betekent zijn vooropzeg bij het
Kantoor waar de rekening is gehouden.
De notaris geeft een onherroepelijk mandaat aan de bank, die aanvaardt, de Arrondissementskamer waarvan hij
afhangt, in kennis te stellen van de betekende opzegging.

Opgemaakt te ..........................................................., op . . / . . / . . . . ,
in twee originelen, waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen.
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