
 

 

 

Bezwaren en klachten indienen 
  

 

De klant dient zonder onnodige vertraging te verifiëren dat de verklaringen van de Bank of eventuele andere verklaringen van 

welke aard dan ook, volledig en correct zijn, en dient eventueel binnen de tijdslimiet genoemd in lid 2 bezwaar aan te tekenen. Hij 

dient de Bank zonder onnodige vertraging te informeren indien reguliere kennisgevingen van de Bank, indien van toepassing, of 

andere verklaringen of onderdelen die door de Bank verzonden worden, die de klant in de gegeven omstandigheden zou 

verwachten, niet ontvangen worden tegen de tijd waarop de klant deze normaal gesproken ontvangt.  

 

Indien de Bank van de klant geen schriftelijke bezwaarschriften ontvangt binnen 14 dagen vanaf de kennisgeving van een 

verklaring, worden de diensten van de Bank geacht goedgekeurd te zijn, en worden alle informatie en cijfers die vermeld zijn op 

de afschriften of in enige andere schriftelijke verklaringen geacht doorslaggevend, nauwkeurig en goedgekeurd te zijn, ondanks 

het recht van de klant om het tegendeel te bewijzen.  

 

Indien de klant eventueel bezwaren heeft met betrekking tot de goede uitvoering van de verplichtingen van de Bank ten aanzien 

van klanten, of andere wanprestaties in verband met de dienstverlening van de Bank, heeft de klant het recht om op elk gewenst 

moment een klacht in te dienen, mits in het geval van erkende of bevestigde diensten aan de klant door mededelingen van de 

Bank de klant gerechtigd en verplicht is een bezwaar in te dienen binnen de tijdslimiet genoemd in lid 2.  

 

De Bank heeft procedures geïmplementeerd om een zorgvuldige behandeling van klachten van klanten te waarborgen. Indien 

delant een klacht bij de Bank in wil dienen dient hij/zij contact opnemen met zijn/haar relatiebeheerder of andere contactpersoon 

via telefoon, e-mail, fax of brief. De klant wordt aangeraden een klacht in te dienen via een website zodat deze rechtstreeks naar 

de Bank wordt geleid. De link is beschikbaar via de website van de Bank: https://www.credit-suisse.com/nl/nl/private-

banking/contact.htm. 

 

Klachten kunnen ook schriftelijk worden verzonden aan de Bank:  

 

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., Netherlands Branch  

Honthorststraat 19 

1071 DC Amsterdam, the Netherlands  

Phone: +31 20 606 8000  

 

Verdere informatie is beschikbaar via de volgende link: https://www.credit-suisse.com/nl/nl/private-banking/contact.html.   

De normale termijn voor het behandelen van klachten is 10 werkdagen tenzij de complexiteit van de klacht en het benodigde 

onderzoek.  

 

 

De klant kan ten aanzien van de klacht ten allen tijde contact opnemen met de Commission de Surveillance du Secteur Financier 

(hierna genoemd: “CSSF”), in elk geval indien de klant geen antwoord heeft ontvangen van de Bank binnen de gestelde 

tijdslimiet of in het geval de Bank en de klant geen akkoord hebben kunnen bereiken inzake de oplossing van de klacht. De 

contactgegevens van de CSSF zijn als volgt:  

 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)  

283, Route d’Arlon,  

L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxemburg  

Phone: +352 26 25 11  

 

De desbetreffende procedure en gerelateerde informatie kan worden gevonden op de CSSF website: 

http://www.cssf.lu/en/consumer/complaints/   

 

De klant zal samenwerken met de Bank met betrekking tot de klacht en vooral zorgen voor beperking van enige schade die uit 

een dergelijke klacht voortkomt. In het geval de klant weigert samen te werken kan de Bank de klant aansprakelijk stellen voor 

genoemde schade. 
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