Algemene verhuurvoorwaarden
Art. 1

Toepasselijkheid
Deze Algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing
op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder.
Verhuurder wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden
van Huurder af.

Art. 2
2.1

Offerte en overeenkomst
De Huurovereenkomst komt tot stand door ondertekening
ervan door Verhuurder en Huurder dan wel de
Huurovereenkomst op andere wijze is bevestigd door
Verhuurder.
Huurder is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit
de Huurovereenkomst over te dragen aan een derde
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming.

2.2

Art. 3
3.1
3.2

Art. 4
4.1

4.2

4.3

4.4

Art. 5
5.1

5.2

Prijzen
De overeengekomen huurprijs is exclusief btw en geldt
uitsluitend voor gebruik van het Materieel in Europa.
Alle kosten van het transport, brandstof, verpakking,
verbruiksstoffen, aflevering, installatie en andere heffingen
die van overheidswege worden opgelegd zijn voor rekening
van Huurder. Deze kosten zijn derhalve niet in de huurprijs
inbegrepen. Deze kosten dienen tegelijk met de (eerste)
huurtermijn betaald te worden.
Huurperiode
De huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip,
zoals is overeengekomen. In het bijzonder:
A. indien is afgesproken dat Verhuurder het Materieel
aflevert: op het tijdstip waarop Verhuurder het Materieel op
de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld;
B. indien is afgesproken dat Huurder het Materieel komt
ophalen op een overeengekomen locatie: op het
overeengekomen tijdstip.
Verhuurder raakt ter zake van het ter beschikking stellen
van het Materieel niet eerder in verzuim dan nadat haar
een nadere redelijke termijn is gesteld voor het ter
beschikking stellen en Verhuurder deze termijn heeft laten
verstrijken.
Indien Huurder het Materieel niet op de overeengekomen
locatie afneemt en dat niet aan Verhuurder is toe te
rekenen, raakt Huurder in verzuim. Alle kosten in verband
met de niet afname worden in rekening gebracht bij
Huurder.
De huurperiode eindigt zodra de overeengekomen periode
is verstreken, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. De huurperiode eindigt feitelijk wanneer
Verhuurder daadwerkelijk weer over het verhuurde
Materieel beschikt.
Controle en klachten
Huurder moet het Materieel op het tijdstip van afname
inspecteren op zichtbare gebreken. Indien zichtbare
gebreken aanwezig zijn dient huurder daar melding van te
maken op de CMR-vrachtbrief. Het Materieel wordt geacht
in goede staat en conform overeenkomst te zijn afgeleverd,
indien en voor zover er op de CMR-vrachtbrief en/of
andere vervoersdocumenten niets is vermeld.
Klachten op grond van zichtbare gebreken vervallen indien
Huurder het gebrek niet binnen 24 uur na afname van het
Materieel aan Verhuurder schriftelijk heeft gemeld.
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5.3

5.4

5.5

Art. 6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Niet zichtbare gebreken die ten tijde van de inspectie (zie
lid 1) niet zijn ontdekt en ook niet ontdekt hadden behoren
te worden, moeten door Huurder binnen 48 uur na
ontdekking ervan, althans redelijkerwijs nadat Huurder het
gebrek had kunnen constateren, schriftelijk, onder
nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de
klachten/ gebreken, bij Verhuurder worden gemeld. Na
deze termijn kan Huurder geen beroep meer doen op een
niet zichtbaar gebrek van het Materieel.
Gebreken die Huurder niet tijdig heeft ontdekt omdat hij
heeft nagelaten het Materieel na afname zorgvuldig op
deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken of
gebreken die Huurder niet tijdig aan Verhuurder schriftelijk
mededeelt, kunnen geen grond vormen voor vermindering
van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of
vergoeding van schade.
Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval
uiterlijk 12 maanden na de klachtmelding aanhangig te zijn
gemaakt bij de ingevolge deze voorwaarden bevoegde
rechter. Door het verstrijken van deze periode komt iedere
vordering tot schadevergoeding te vervallen.
Teruggave na einde huurovereenkomst
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geeft Huurder
het Materieel bij einde van de huurovereenkomst terug aan
Verhuurder, zulks op de overeengekomen plaats. Huurder
dient het Materieel gereinigd en in de oorspronkelijke staat
(zoals vermeld op de afleverbon) te retourneren aan
Verhuurder of een door Verhuurder aangewezen derde.
Alle in verband hiermee te maken (transport)kosten zijn
voor rekening van Huurder.
Stelt Huurder het Materieel niet ter beschikking aan
Verhuurder op de overeengekomen plaats en datum (einde
huurovereenkomst), dan raakt Huurder in verzuim zonder
dat een ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van
Verhuurder is vereist.
Huurder dient in dat geval een schade-/gebruiksvergoeding
te betalen die gelijk is aan de huurprijs, onverminderd het
recht op volledige schadevergoeding.
Indien na teruggave blijkt dat het Materieel is beschadigd of
niet is gereinigd door Huurder, is Huurder aansprakelijk
voor de schade en kosten, die daardoor voor Verhuurder
ontstaan. Zulks tenzij Huurder aantoont dat de
beschadiging en het niet schoon zijn, het gevolg is van
omstandigheden die niet aan hem zijn toe te rekenen.
Het Materieel is en blijft eigendom van Verhuurder. Zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming is het Huurder niet
toegestaan om het Materieel aan enige derde te
vervreemden en/of over te dragen of met enig beperkt
recht te bezwaren. Ook is het Huurder niet toegestaan met
enige derde een overeenkomst aan te gaan waarbij klant
zich tot het verrichten van voornoemde rechtshandelingen
verplicht.
Indien op het Materieel beslag wordt gelegd (of dreigt te
worden gelegd) dan wel derden ten aanzien van het
Materieel aanspraken doen gelden, is Huurder verplicht
Verhuurder hiervan onverwijld in kennis te stellen. Huurder
dient dan overeenkomstig de instructies van Verhuurder te
handelen.
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Art. 7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Betaling en zekerheid
Er geldt een fatale betalingstermijn van 30 dagen na
factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
Bij overschrijding van de fatale termijn (artikel 7.1) is
Huurder zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is
vereist, direct in verzuim. Op dat moment:

worden alle openstaande facturen van Verhuurder op
Huurder direct en volledig opeisbaar;

dient Huurder het gehuurde Materieel op eerste
verzoek van Verhuurder terug te geven aan Huurder
conform het bepaalde in artikel 6 van deze
voorwaarden.
Het recht van Huurder om vorderingen op Verhuurder te
verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten.
Het is Huurder niet toegestaan om enige verplichting van
Huurder onder de huurovereenkomst dan wel andere
overeenkomsten tussen partijen geheel of gedeeltelijk op te
schorten.
In het geval dat Verhuurder van oordeel is dat Huurder in
een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het
faillissement of surseance van betaling van Huurder is
aangevraagd dan wel uitgesproken, is Huurder direct in
verzuim. Op dat moment gelden de vereisten als vermeld
in artikel 7.2.
Vanaf het moment van verzuim, zoals bepaald in lid 2, is
Huurder een rente verschuldigd van 1,5% per maand over
het volledige factuurbedrag. Een gedeelte van een
kalendermaand geldt in dit verband als een hele
kalendermaand.
Bij het overschrijden van de betalingstermijn (artikel 7 lid 1)
is Huurder buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze
buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op
tenminste 15% van het verschuldigde bedrag inclusief btw,
met een minimum van € 250,00 exclusief btw,
onverminderd het recht van de Verhuurder op vergoeding
van andere schade.
Alle door Verhuurder te maken gerechtelijke kosten ten
einde nakoming van de verplichtingen van Huurder te
bewerkstellingen, zullen door Huurder worden vergoed.
Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de
kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van
incassomiddel.
Verhuurder is op ieder moment bevoegd, indien naar
redelijk oordeel de financiële toestand van Huurder daartoe
aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te
verlangen en in afwachting daarvan de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten.
Huurder is per overeenkomst een waarborgsom
verschuldigd ter zake huur en eventuele schades, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De
waarborgsom wordt naar inzicht van Verhuurder
vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven
huurperiode en de waarde van het gehuurde. Bij verlenging
van de overeenkomst dient Huurder op verzoek van
Verhuurder een nieuwe waarborgsom te voldoen.
Indien Huurder de waarborgsom niet tijdig betaalt, kan
Verhuurder de overeenkomst eenzijdig beëindigen,
onverminderd het recht van Verhuurder op
schadevergoeding.
Huurder mag de waarborgsom niet beschouwen als
vooruitbetaling op de verschuldigde huurpenningen.
Evenmin mag Huurder de waarborgsom beschouwen als
afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of
verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de
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overeenkomst mag Verhuurder de door Huurder
verschuldigde bedragen verrekenen met de waarborgsom.
Indien komt vast te staan de Huurder aan al haar
verplichtingen uit overeenkomst heeft voldaan, geeft
Verhuurder de waarborgsom terug aan Huurder.
Art. 8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

8.8

8.9

Verplichtingen van Huurder
Huurder is verplicht het Materieel als goed huisvader
te gebruiken, overeenkomstig de bestemming en uitrusting
ervan, zoals aangegeven in de gebruikersinstructie
alsmede in overeenstemming met de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving en/of in de branche gebruikelijke
richtlijnen.
Huurder is verplicht het Materieel uitsluitend te (laten)
gebruiken door bevoegde werknemers/ werknemers met
voldoende deskundigheid in de uitoefening van hun functie.
Huurder verplicht zich het Materieel:
A. in goede staat te (doen) houden door de instructies van
de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en aanwijzingen
van Verhuurder op te volgen;
B. doorlopend te inspecteren op de goede werking en, voor
zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde
dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking
te geven e.e.a. conform de specificaties van de fabrikant
en Verhuurder;
C. niet te verhuizen of te verplaatsen van de locatie waarop
het Materieel op basis van de huurovereenkomst bestemd
is te worden gebruikt, dan nadat van tevoren toestemming
daartoe van Verhuurder is gekregen.
Het is Huurder zonder schriftelijke voorafgaande
toestemming van Verhuurder niet toegestaan:
A. het Materieel te gebruiken voor andere doeleinden dan
overeengekomen;
B. Wijzigingen of veranderen aan te (laten) brengen aan
het Materieel of het Materieel aard of nagelvast te (doen)
verbinden aan een registergoed.
C. het Materieel geheel of gedeeltelijk aan derden (onder)
te verhuren en/of ter beschikking te stellen en/of te laten
gebruiken.
Mocht voor het gebruik van het Materieel een vergunning
nodig zijn, dan is Huurder verplicht zorg te dragen voor
tijdige verkrijging van de vergunning.
Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter
voorkoming van diefstal van het Materieel.
Huurder dient Verhuurder altijd toegang te verschaffen tot
de terreinen en gebouwen van Huurder en deze te
betreden, teneinde het betreffende Materieel in bezit te
nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en als gevolg
daarvan door Verhuurder geleden schade komen voor
rekening van Huurder.
Verhuurder behoudt zich het recht voor om tijdens de duur
van de huurovereenkomst het Materieel te vervangen door
soortgelijk Materieel, indien dit naar haar oordeel wenselijk
of noodzakelijk is. Huurder kan in dat geval geen beroep
doen op vergoeding van enige schade, verrekening,
opschorting, aftrek of ontbindingen van de overeenkomst.
Indien Huurder zich niet houdt aan de bepalingen in dit
artikel, is Huurder een direct opeisbare boete verschuldigd
van € 1.000,00 per dag met een maximum van € 20.000,00
zonder dat Verhuurder Huurder hiervoor in gebreke hoeft te
stellen, onverminderd het recht van Verhuurder op
volledige schadevergoeding.
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Art. 9
9.1

9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Art. 10
10.1

10.2

Schade, risico en verlies
Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeenkomen zijn de meest recente Incoterms van
toepassing. Bij levering van het gehuurde Materieel door
Verhuurder aan Huurder, geldt CPT (Incoterms: Carriage
Paid To). Verhuurder betaalt het vervoer. Het risico van
verlies van of schade aan het Materieel en de eventuele
extra kosten, gaan van Verhuurder over op Huurder vanaf
het moment dat de goederen aan de vervoerder zijn
overgedragen. Huurder draagt derhalve het risico van het
transport, inclusief laden en lossen.
Huurder dient ervoor te zorgen dat op de overeengekomen
datum en op het overeengekomen tijdstip het benodigde en
bevoegde personeel aanwezig is voor het in ontvangst of
retour nemen van het Materieel. Er dienen laad- en
losmogelijkheden beschikbaar te zijn. Laden en lossen
moet plaatsvinden op een (openbaar) voor vrachtauto’s
toegankelijk plaats met een verharde ondergrond.
Bediening en gebruik van het Materieel is te allen tijde voor
risico van de Huurder.
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan en
verdwijning van het Materieel, voorgevallen tijdens de
huurperiode, althans gedurende de periode totdat zij het
Materieel heeft geretourneerd aan Verhuurder. Huurder is
aansprakelijk, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de
diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het
Materieel schuld heeft.
Schade aan het Materieel, veroorzaakt binnen de periode
waarin Huurder voor het Materieel verantwoordelijk is, dient
onmiddellijk na ontdekking, maar uiterlijk binnen 48 uur na
het ontstaan ervan, schriftelijk aan Verhuurder te worden
gemeld.
In geval van diefstal, verlies, vermissing en vernietiging van
het Materieel is Huurder verplicht dit binnen 24 uur na
ontdekking aan Verhuurder te melden en van de diefstal
aangifte te doen bij een politiebureau. Huurder is verplicht
om een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan
Verhuurder toe te sturen.
Indien Huurder verzuimt aangifte te doen en/of een procesverbaal van aangifte aan Verhuurder te overhandigen geldt
de diefstal als een verduistering.
Bij diefstal, verlies, vermissing, vernietiging, schade of
(economische) total loss van het Materieel verplicht
Huurder zich de schade aan Verhuurder te vergoeden
tegen de nieuwwaarde.
In geval herstel nog mogelijk is/ er door het gebruik van het
Materieel door Huurder herstel aan het Materieel
noodzakelijk is, dient dit te worden uitgevoerd door
personen die door Verhuurder worden aangewezen. De
kosten van herstel komen voor rekening van Huurder.
Door of namens Verhuurder gemaakte expertise voor het
vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten
aan het Materieel komt voor rekening van Huurder.
Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat
een expertise op kosten van Huurder wordt uitgevoerd,
door een door Verhuurder aangewezen erkend expertise
bureau dan wel door Verhuurder zelf.
Aansprakelijkheid Verhuurder
Verhuurder is niet aansprakelijk voor door Huurder geleden
schade, behoudens en voor zover Huurder kan aantonen
dat sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
Verhuurder.
Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor
gevolgschade en vermogensschade van Huurder.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

Art. 11
11.1
11.2

11.3

11.4

Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor verlies van
omzet en/of winstderving, huur/koop van een vervangende
zaak, vertragings- en stilstand schade, arbeids-, rente-,
reparatie- en transportkosten en boetes.
Alle schade behalve letselschade (zie onder b) wordt
uitdrukkelijk beperkt tot:
A) een bedrag ad € 2.500,00, de btw niet meegerekend.
B) Letselschade aan derden wordt uitdrukkelijk beperkt
tot het bedrag dat door de verzekering in het
desbetreffende daadwerkelijk wordt uitbetaald vermeerderd
met het eigen risico van Verhuurder. Indien om welke
reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering
plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade
uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van € 10.000,00.
Verhuurder is gerechtigd de schade door een door haar
aan te wijzen onafhankelijke deskundige uit de branche te
laten beoordelen.
Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade
wegens tekortschieten, ontbindingsschade en schade op
grond van onrechtmatige daad.
De termijn waarbinnen Verhuurder tot vergoeding van de
schade (vorderingsrecht) kan worden aangesproken, is in
alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot
een termijn van 1 maand nadat het schade brengende feit
zich heeft voorgedaan.
Alle vorderingen tot schadevergoeding dienen uiterlijk
binnen 12 maanden na de aanvang van de dag van
aansprakelijkstelling, aanhangig te zijn gemaakt bij de
volgens deze voorwaarden bevoegde rechter
(rechtsvordering). Na die periode vervalt het recht van
Huurder op schadevergoeding.
Indien Verhuurder door derden aansprakelijk wordt gesteld,
verplicht Huurder zich hierbij Verhuurder voor alle gevolgen
van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van
Huurder of derden op vergoeding als gevolg van directe,
indirecte en/of vervolgschade.
Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan het begrip als bedoeld in
artikel 6:75 BW.
Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend
verstaan: tekortkomingen door Verhuurder als gevolg van
oorlog of oorlogsdreiging, overheidsmaatregelen en
vervoersverboden terrorisme, rellen, oproer, molest,
werkstaking (georganiseerd en ongeorganiseerd),
bedrijfsbezetting, overstroming, transportproblemen, brand,
waterschade, defecte aan machinerieën en storingen in de
levering van energie bij Verhuurder of bij toeleveranciers
van Verhuurder alsmede wanprestatie door toeleveranciers
van Verhuurder.
In geval van overmacht is Verhuurder gerechtigd, om
zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van de
overeenkomst op te schorten voor de duur van de
overmachtstoestand zonder dat Verhuurder in dat geval
gehouden is tot het betalen van schadevergoeding.
Indien de overmacht langer dan één maand heeft geduurd
of indien vast staat dat de overmacht langer dan
één maand zal gaan duren, zijn beide partijen gerechtigd
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te
ontbinden. Ook in dat geval is Verhuurder niet gehouden
tot vergoeding van enige schade aan Huurder.
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Art. 12
12.1

12.2

Ontbinding/Annulering
Verhuurder is gerechtigd deze overeenkomst met
onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is
vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade
dan ook gehouden te zijn, per aangetekende brief te
ontbinden, indien:
a. Huurder weigert op eerste verzoek in de
omstandigheden bedoeld als in artikel 7 lid 9 vooruit te
betalen of afdoende zekerheid te stellen;
b. Huurder surseance van betaling aanvraagt, Huurder
eigen aangifte faillissement doet of indien een derde een
verzoek doet tot faillietverklaring van Huurder dan wel
Huurder wordt ontbonden;
c. Huurder komt te overlijden;
d. Huurder niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig
voldoet aan enige uit de overeenkomst en deze algemene
voorwaarden voortvloeiende verplichting jegens
Verhuurder en, ondanks een verzoek daartoe, heeft
nagelaten om binnen 5 werkdagen na een dergelijk
verzoek volledig aan de verplichting te voldoen.
Annulering door Huurder van een overeenkomst kan alleen
plaatsvinden met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk
instemming van Verhuurder. Onverminderd het recht van
de Verhuurder op volledige schadevergoeding, heeft
Verhuurder in geval van ontbinding van een overeenkomst
wegens het niet nakomen door Huurder van diens
verplichting of in geval Verhuurder instemt met annulering
door Huurder, recht op een schadevergoeding. De hoogte
van de schadevergoeding is afhankelijk van de tijd die is
verstreken tussen het tot stand komen van de
overeenkomst en het moment waarop de overeenkomst
wordt ontbonden door Verhuurder c.q. wordt geannuleerd
door Huurder in verhouding tot het overeengekomen tijdstip
van afname. Indien hier niet uitdrukkelijk schriftelijk van
wordt afgeweken geldt in ieder geval dat de
schadevergoeding forfaitair wordt vastgesteld conform de
navolgende staffel:

indien ontbinding/ annulering plaats vindt 3 dagen
voorafgaand aan de ingangsdatum van de
Huurovereenkomst, bedraagt de schadevergoeding
van Huurder aan Verhuurder 50% van de
overeengekomen huurprijs voor de afgesproken
periode, althans in ieder geval de huurprijs die geldt
voor één maand huur;

indien het Materieel reeds geleverd is, bedraagt de
schadevergoeding van Huurder aan Verhuurder 100%
van de overeengekomen huurprijs voor de
afgesproken periode, althans in ieder geval de
huurprijs gelijk aan één maand huur, onverminderd het
recht op volledige schadevergoeding.

Indien het gehuurde Materieel niet door Verhuurder in
goede staat is terugontvangen, is Huurder naast
schadevergoeding de huurprijs verschuldigd, bij wijze
van gebruiksvergoeding, tot het moment dat
Verhuurder het Materieel weer in goede staat heeft
terugontvangen, onverminderd het recht op volledige
schadevergoeding.
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Art. 13

Keuring indienstname België
Alle vacuümheffers van VIAVAC worden geleverd onder de
Machinerichtlijn 2006/42/EG en zijn uitgevoerd
overeenkomstig de ontwerpnorm EN-13155.
Vacuümheffers bestemd om gebruikt te worden in België,
dienen echter aanvullend verplicht een keuring voor
indienstname te krijgen volgens het ARAB artikel 280 van
de Belgische wetgeving. Deze keuring moet gebeuren door
een EDTC (Erkende Dienst voor Technische Controle).
Deze keuring en de hierbij horende kosten zijn niet in onze
leveringsomvang opgenomen en dient door de Huurder zelf
te worden geregeld.

Art. 14
14.1

Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht
van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien
uit de gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door
de rechtbank in de vestigingsplaats van Verhuurder, tenzij
Nederlandse dwingendrechtelijke bepalingen zich
daartegen verzetten. Niettemin heeft de Verhuurder het
recht het geschil voor te leggen bij een andere volgens de
competentieregels bevoegde rechtbank.

14.2

KvK/Trade-reg 30130509
BTW/VAT-ID NL 8179.72.572.B01

IBAN NL09 RABO 0331 0191 83
SWIFT RABO NL 2U
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