
 

  
Contract ter opening van een klantenrekening bij het Communautair 

Bureau voor Plantenrassen 
 
 
 
Het Communautair Bureau voor Plantenrassen (“het Bureau”), vertegenwoordigd door zijn 
voorzitter de heer M. EKVAD, verleent de onderstaande persoon/rechtspersoon toestemming 
tot het openen van een klantenrekening onder de in dit contract beschreven en door deze 
persoon/rechtspersoon aanvaarde voorwaarden. 
 
 
Naam persoon/rechtspersoon : 
 
………………………………………………….……….……………………….……………… 
 
 
Hoedanigheid  
(persoon gerechtigd tot een communautair kwekersrecht of diens gemachtigde) 
 
……….……………………….……………………….……………………….……………… 
 
 
Wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming: 
(indien van toepassing) 
 
……….……………………….……………………….……………………….……………… 
 
 
Naam rekeninghouder:  
   
………………………………………………….……….……………………….……………… 
 
 
Adres rekeninghouder: 
    
………………………………………………….……….……………………….……………… 
 
………………………………………………….……….……………………….……………… 
     
………………………………………………….……….……………………….……………… 
 
 
Telefoonnummer:    ……….……………………….……………… 
 
Faxnummer:     ……………………….……….……………… 
 



 

 
Voorwaarden 
 
1. De rekeninghouder (“de houder”) is een natuurlijk persoon of rechtspersoon, dan wel 

diens gemachtigde, die krachtens artikel 12 van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de 
Raad gerechtigd is tot het indienen van een aanvraag voor, dan wel houder kan zijn 
van een communautair kwekersrecht. 

 
2. De eerste storting bedraagt ten minste 5000 euro; na ontvangst van dit bedrag 

beschouwt het Bureau de rekening als geopend voor gebruik.  Het minimumbedrag 
dient binnen 14 dagen, nadat de rekeninghouder een door de voorzitter van het Bureau 
ondertekend afschrift van het contract heeft ontvangen, betaald te worden. 

 
3. De rekeninghouder doet wat in zijn vermogen ligt om gedurende de looptijd van de 

rekening voldoende saldo te hebben. 
 
4. Betalingen naar een bij het Bureau aangehouden rekening worden geacht te zijn 

verricht op de datum dat de overboeking van de rekeninghouder binnenkomt op de 
door hem aangehouden klantenrekening bij het Bureau. 

 
5. De rekeninghouder draagt alle kosten voor bankverrichtingen met betrekking tot het 

“aanvullen” van een rekening. 
 
6. Het Bureau mag alle rechten en toeslagen krachtens, of op grond van, Verordening 

(EG) nr. 1238/95 van de Commissie ten laste van de rekening brengen, tenzij in een 
specifiek geval de rekeninghouder het Bureau schriftelijke instructies met betrekking 
tot het tegendeel heeft gegeven per aangetekend schrijven die uiterlijk een week voor 
de datum waarop de rekening zou worden gedebiteerd bij het Bureau binnen moeten 
zijn. 

 
7. De datum waarop de rekening zal worden gedebiteerd en waarop de betalingen 

worden geacht te zijn verricht, is afhankelijk van de aard van de rechten en toeslagen 
en geschiedtop de volgende wijze – 
a) het aanvraagrecht – de datum waarop de aanvraag bij het Bureau wordt ingediend; 
b) het technisch-onderzoeksrecht – voor de eerste teeltperiode de uiterste datum voor 

ontvangst van het materiaal en voor elke daaropvolgende teeltperiode één maand 
vóór het begin van de teeltperiode; 

c) het jaarlijks recht – elk jaar op de laatste dag van de kalendermaand die volgt op de 
kalendermaand waarin het recht werd verleend; 

d) het beroepsrecht – een derde deel op de datum waarop het beroepschrift bij het 
Bureau binnenkomt en het resterende twee derde deel één maand nadat de zaak aan 
de kamer van beroep is voorgelegd; 

e) het recht voor de behandeling van specifieke verzoeken – op de datum van 
ontvangst van het desbetreffende verzoek; 

f) het recht voor “overname” van een technisch onderzoeksverslag – op de uiterste, in 
de factuur gespecificeerde, betalingsdatum; 

g) enig ander door de voorzitter van het Bureau vastgesteld recht – op de datum van 
ontvangst van het verzoek voor de ambtsverrichting waarvoor het recht 
verschuldigd is; en 

h) toeslagen – één maand na de dag waarop het Bureau het betalingsverzoek uitbrengt. 
 



 

8. a) Indien er op de in artikel 7 genoemde datum onvoldoende fondsen op de rekening 
beschikbaar zijn om een recht of toeslag te betalen, vordert het Bureau het bedrag 
volgens de procedure die gebruikelijk is wanneer er geen rekening bij het Bureau is 
aangehouden. 

 

b)  Indien er meer dan één maal onvoldoende fondsen op de rekening aanwezig zijn, 
kan het Bureau de rekening onverwijld opheffen.   
 

9. Het Bureau verstrekt maandelijks een rekeningoverzicht, mits in de betreffende 
periode ten minste één handeling is verricht.  De houder stelt het Bureau binnen 14 
dagen na ontvangst van het overzicht op de hoogte van alle kennelijke fouten, waarna 
het Bureau alle noodzakelijke rectificaties met terugwerkende kracht uitvoert. 

 
10. Het Bureau heeft het recht om met inachtneming van een schriftelijk opzegtermijn van 

drie maanden elke rekening op te heffen.  Het resterende bedrag op de rekening wordt 
aan de houder terugbetaald. 

 
11. De houder kan te allen tijde de rekening schriftelijk, per aangetekend schrijven, 

opheffen; de rekening wordt als gesloten beschouwd aan het eind van de tiende 
werkdag te tellen vanaf de dag dat de kennisgeving door het Bureau is ontvangen.  Het 
resterende bedrag op de rekening wordt aan de houder terugbetaald. 

 
 
Handtekening van de rekeninghouder: .......... 
 
 
Datum: ............................................ 
 
 
 
Het rekeningnummer van de klantenrekening bij het Bureau waarop deze overeenkomst van 
toepassing is: …………………….. 
 
 
 
Handtekening voorzitter van het Communautair Bureau voor Plantenrassen: 
 
 
Datum: ............................................ 
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