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Voorwaarden - Automatische incasso 


Semmie biedt aan bestaande klanten de mogelijkheid om via automatische 
incasso periodiek geld over te boeken naar hun Semmie rekening. Hieronder 
leggen we uit hoe het werkt, en welke voorwaarden er verbonden zijn aan 
automatische incasso. 

De partijen in deze voorwaarden waarover gesproken wordt zijn: 
1. Jij als klant van Semmie. Je hebt een actieve rekening bij Semmie. We spreken je aan 

met de termen je, jou en jouw;
2. Semmie.nl B.V. Ookwel afgekort als Semmie of we.
3. Online Betaal Platform. Semmie maakt gebruik van hun diensten als betaalprovider.

Zo kom je in aanmerking: 
Wanneer je de automatische incasso instelt, krijg je eenmalig 3 maanden gratis beleggen 
op je Semmie rekening. Dit betekent dat je geen beheerfee betaalt. 

En zo werkt het:
• Je hebt aan Online Betaal Platform een machtiging gegeven voor de automatische 

incasso ten gunste van je Semmie rekening. Online Betaal Platform zal daarom met 
de afgesproken frequentie het geld innen van je bankrekening. Het akkoord kun je 
terugvinden in jouw inbox in je dashboard.

• Het geld wordt standaard rond de 25e van de maand van je bankrekening 
geïncasseerd.

• Semmie stuurt geen vooraankondiging van de incasso. Als je een automatische 
incasso hebt ingesteld, dan vind je deze terug in jouw dashboard. Hier vind je ook ook 
de eerstvolgende datum dat er wordt geïncasseerd.

• Omdat incasso’s kunnen mislukken of teruggedraaid kunnen worden, duurt het enkele 
dagen voordat je jouw incasso op je Semmie rekening ziet. Dit kan oplopen tot 6 
werkdagen. 

• Als het geld niet van je bankrekening afgeschreven kan worden, omdat er bijvoorbeeld 
te weinig saldo op je rekening staat of als de incassotransactie om wat voor reden dan 
ook wordt teruggedraaid, dan wordt het bedrag niet bijgeschreven op je Semmie 
rekening. 



• Semmie gaat na het ontvangen van het geld op je Semmie rekening bij het 
eerstvolgende beleggingsmoment voor je beleggen. Omdat het geld belegd is, vragen 
we je de incasso niet te storneren.

• Indien je de incassotransactie toch storneert via je eigen bank, en je komt 
daardoor negatief te staan, dan vragen we je het negatieve saldo zo snel mogelijk aan 
te vullen. Doe dit binnen een maand. Indien je dit niet doet, kunnen we besluiten je 
rekening te blokkeren, te sluiten en/of een incassotraject te starten. 

• Indien je de incassotransactie toch storneert via je eigen bank, en je hebt een negatief 
rendement behaald over het belegde geld, dan is het risico voor jou. Indien je 
hierdoor negatief komt te staan, dan vragen we je het negatieve saldo zo snel mogelijk 
aan te vullen. Doe dit binnen een maand. Indien je dit niet doet, kunnen we besluiten 
je rekening te blokkeren, te sluiten en/of een incassotraject te starten. 

• Je kunt het bedrag van de automatische incasso altijd wijzigen. Dit kun je doen via je 
dashboard in het menu ‘Storten’. Wanneer je de incasso wijzigt uiterlijk drie werkdagen 
voordat we gaan incasseren, dan gaat jouw wijziging nog mee. 

• Je kunt je incasso te allen tijde stopzetten. Dit kun via je dashboard bij het menu 
‘Storten’. Een stopzetting kunnen we nog uiterlijk drie dagen voordat we daadwerkelijk 
gaan incasseren, verwerken. Je kunt altijd weer een nieuwe incasso opstarten. 

• Indien je de frequentie van de incasso wilt wijzigen, dan moet je jouw lopende incasso 
stopzetten en een nieuwe incasso machtiging afgeven. Dit kun via jouw dashboard bij 
het menu ‘Storten’.

Nog wat algemene belangrijke punten: 
Het geld zal geïnd worden door de volgende Incassant: 

Stichting Online Betalen 
IBAN: NL35INGB0653386540 
IncassantID: NL56ZZZ273802190000

• De geldigheid van de actie is te vinden op de website.
• Semmie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product, de voorwaarden 

of de actie omtrent de automatische incasso door te voeren. 
• Op deze voorwaarden en de bijbehorende actie is Nederlandse wet- en regelgeving 

van toepassing.


