
 

 

RAAMOMVEREENKOMST 

INTEREST RATE SWAPS 

DEZE RAAMOVEREENKOMST is opgesteld op [•]tussen: 

(1) [•] ("Partij A"); en 

(2) [•] ("Partij B"). 

OVERWEGENDE DAT 

A. Partij B een Nederlandse woningcorporatie is die ingevolge het bepaalde in de Woningwet 

onder toezicht staat. 

B. In de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting 

van 5 september 2012, nr. 2012-0000515185 (de “Beleidsregel”) is vastgelegd onder welke 

voorwaarden woningcorporaties een interest rate swap (“IRS”) mogen aangaan.  

C. Deze raamovereenkomst (de “Overeenkomst”) regelt dat, in overeenstemming met de 

Beleidsregel, Nederlands recht van toepassing is op de rechtsverhouding tussen Partij A en 

Partij B, en de toepasselijkheid van de Wet op het financieel Toezicht (“Wft”) en het 

Burgerlijk Wetboek (“BW”).  

D. Alle aspecten van de IRS die tussen Partij A en Partij B wordt aangegaan zijn onderhevig aan 

de toepasselijke ISDA Master Agreement, Schedule en Confirmations.  

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

1. Partij A is verplicht te handelen overeenkomstig de Beleidsregel en verplicht zorg te dragen 

dat Partij B in overeenstemming met de Beleidsregel handelt. Deze Overeenkomst wordt 

aangemerkt als een overeenkomst van dienstverlening als bedoeld in artikel 7:400 BW. 

2. Partij A erkent en accepteert dat op Partij A een geschreven en ongeschreven zorgplicht rust 

jegens Partij B als bedoeld in het BW, de Wft en de Algemene Bankvoorwaarden.   

3. Partij A en Partij B komen ingevolge artikel 4:18d Wft overeen dat Partij B zal worden  

aangemerkt als een niet-professionele belegger als bedoeld in artikel 1:1 Wft.   

4. Indien Partij A met Partij B één of meer transacties aangaat die ingevolge de Beleidsregel  

niet zijn toegestaan, dan kan zowel Partij A als Partij B een beroep doen op deze 

Overeenkomst. In dat geval worden alle schulden of vorderingsrechten van Partij B die 

voortgevloeid zijn, voortvloeien en zullen voortvloeien uit dergelijke transacties 

geneutraliseerd door tegengestelde schulden en vorderingsrechten met eenzelfde omvang. 

Deze tegengestelde schulden en vorderingsrechten ontstaan uit hoofde van deze Overeenkomst 

en ontstaan op hetzelfde moment als de schulden en vorderingsrechten die voortgevloeid zijn, 

voortvloeien en zullen voortvloeien uit de transactie die ingevolge de Beleidsregel niet is 

toegestaan en zullen met elkaar verrekend worden. 

5. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met Nederlands 

recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen te beslechten die 

voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst. Voorts zullen alle juridische 

geschillen (de “Procedures”) die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst 

exclusief worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. In het geval van Procedures, 



 

 

verklaren beide partijen zich onherroepelijk te committeren tot de jurisdictie van de 

Nederlandse rechter en doen hierbij op voorhand afstand van het recht bezwaar te maken tegen 

voornoemde rechtskeuze en forumkeuze. 

TEN BLIJKE WAARVAN partijen aan dit document uitvoering hebben gegeven op de onderstaande 

datum welke in werking treedt op de datum genoemd op de eerste pagina van dit document.  
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