Particulier
Sparen

Voorwaarden
Spaar-op-Maat

Dit zijn de Voorwaarden Spaar-op-Maat. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat we een periode kunnen afspreken waarin
u uw geld niet zo maar kunt opnemen. Ook leest u hoe u de spaarrekening moet gebrui-
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U/uw
De rekeninghouder of de mederekeninghouder.

ken. Bijvoorbeeld hoe u geld overmaakt naar deze spaarrekening. Verder leest u wat u
moet doen om Spaar-op-Maat veilig te gebruiken. Aan het begin van deze voorwaarden
vindt u de inhoudsopgave. Daarin vindt u gemakkelijk alle onderwerpen terug.
Bij de Voorwaarden Spaar-op-Maat horen ook nog andere documenten. Het is belangrijk
dat u al deze documenten goed leest. Alleen dan weet u namelijk precies welke afspraken
er gelden voor Spaar-op-Maat. Wat er in die documenten staat, leest u hieronder.

We/ons
RegioBank, een handelsnaam van de
Volksbank N.V., statutair gevestigd te
Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 16062338.

De Overeenkomst Spaar-op-Maat
Dit is het contract dat we met u sluiten als u Spaar-op-Maat opent. Hierin staan uw gegevens en bijvoorbeeld uw rekeningnummer.

De Overeenkomst en Voorwaarden Mijn RegioBank
Bij Spaar-op-Maat kunt u ook Mijn RegioBank afsluiten. Daarmee kunt u online uw bankzaken regelen. In deze Overeenkomst en Voorwaarden leest u welke afspraken er gelden
voor Mijn RegioBank.

Het Reglement Spaarrekeningen
We hebben verschillende spaarrekeningen. Elke spaarrekening is weer anders, maar toch
gelden soms dezelfde algemene afspraken. Die afspraken hebben we bij elkaar gezet in
het Reglement Spaarrekeningen.

Tarievenwijzer Betalen
In de Tarievenwijzer Betalen vindt u alle tarieven voor onze betaal- en spaarrekeningen.

De Algemene Bankvoorwaarden
Alle banken in Nederland hebben samen afspraken en regels opgesteld over alle bankzaken. Die leest u in de Algemene Bankvoorwaarden. Omdat dit voorwaarden van alle banken samen zijn, zijn ze iets anders geschreven dan onze andere voorwaarden.

Meer informatie
Heeft u vragen over de voorwaarden of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
uw Zelfstandig Adviseur. Of vul het contactformulier in op regiobank.nl
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Zelfstandig Adviseur
Bij RegioBank werken we samen met
Zelfstandig Adviseurs. Dit zijn onafhankelijke en zelfstandige tussenpersonen,
bij wie u terecht kunt voor uw bankzaken.
U kiest zelf de Zelfstandig Adviseur van
RegioBank bij u in de buurt. Dit wordt dan
uw vaste Zelfstandig Adviseur. Andere
Zelfstandig Adviseurs hebben geen toegang tot uw rekening(en), dus u doet uw
bankzaken altijd bij uw eigen Zelfstandig
Adviseur van RegioBank.
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Wat is Spaar-op-Maat?

De Spaar-op-Maat Rekening bestaat uit een spaarrekening en één of meer deposito’s. De
spaarrekening heet Spaar-op-Maat Vrij. Voor de deposito’s heeft u de keuze uit:


Keuzedeposito.



Groeirente.

U kunt alleen via uw Spaar-op-Maat Vrij geld storten op, of geld opnemen van uw deposito.
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Wat is Spaar-op-Maat Vrij?

Zo werkt Spaar-op-Maat Vrij
Spaar-op-Maat Vrij is een spaarrekening waarvan u altijd geld mag opnemen. Ook mag u
altijd geld overmaken naar deze rekening. U kunt maar één Spaar-op-Maat Vrij hebben.
Wel kunt u meer dan één deposito aan Spaar-op-Maat Vrij koppelen.
U heeft een Spaar-op-Maat Vrij nodig als u een deposito wilt openen. Het geld dat u wilt
storten op uw deposito, wordt door uw Zelfstandig Adviseur voor u overgemaakt van de
Spaar-op-Maat Vrij. Als de einddatum van het deposito is bereikt, maken wij het geld
automatisch over naar de Spaar-op-Maat Vrij. De rente van uw deposito maken wij ook
over naar uw Spaar-op-Maat Vrij.
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Geld opnemen van Spaar-op-Maat Vrij

U kunt uw spaargeld altijd zonder kosten opnemen van uw Spaar-op-Maat Vrij.

Hoe neemt u geld op van uw Spaar-op-Maat Vrij?
Geld opnemen doet u door uw spaargeld over te maken naar:


de tegenrekening van uw Spaar-op-Maat Vrij.



een betaal- of spaarrekening van u bij RegioBank. Dat kan alleen als er in de voorwaarden
van die rekening staat dat u daar geld naar mag overmaken.

Hoe lang het duurt om een opdracht te verwerken, leest u in de Informatiewijzer verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen op regiobank.nl.

Hoe maakt u geld over?

Tegenrekening
Uw betaalrekening bij een bank in een
SEPA-land. U bent zelf de rekeninghouder
en heeft deze rekening zelf aan ons opgegeven. U vindt de SEPA-landen op regiobank.nl.

U kunt op de volgende manieren geld overmaken:


via Mijn RegioBank en Mobiel Bankieren app.



met een overschrijvingsformulier.

Contant storten en opnemen
Bij een aantal Zelfstandig Adviseurs kunt u ook contant geld storten en opnemen van uw
Spaar-op-Maat Vrij. Informeer bij uw eigen Zelfstandig Adviseur of hij die mogelijkheid
biedt. Als uw Zelfstandig Adviseur deze mogelijkheid niet biedt, kunt u bij ons geen contant geld storten en opnemen, ook niet via een andere Zelfstandig Adviseur van RegioBank.

Mijn RegioBank en Mobiel Bankieren app
Met Mijn RegioBank kunt u uw bij- en afschrijvingen bekijken en geld overmaken van uw
spaarrekening. Heeft u uw Spaar-op-Maat geopend maar nog geen Mijn RegioBank? Dan
kunt u Mijn RegioBank aanvragen bij uw Zelfstandig Adviseur. Als u wel al Mijn RegioBank
heeft, ziet u uw Spaar-op-Maat automatisch in uw overzicht.
Als u Mijn RegioBank heeft, kunt u ook Mobiel Bankieren gebruiken. Daarmee kunt u
bankieren met bijvoorbeeld een smartphone of tablet. U kunt uw bij- en afschrijvingen
bekijken en geld overmaken. Meer informatie vindt u in de Voorwaarden Mobiel
Bankieren en op regiobank.nl.
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Overschrijvingsformulier
Een overschrijvingsformulier is een papieren formulier waarmee u geld kunt overmaken
naar een andere rekening. De kosten van een overschrijvingsformulier vindt u in de
Tarievenwijzer Betalen op regiobank.nl.
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Welke deposito’s horen bij Spaar-op-Maat?

Keuzedeposito
Keuzedeposito is een spaarrekening waarop u eenmalig een bedrag voor een bepaalde
tijd vastzet tegen een vaste rente.
U kunt niet direct geld overmaken vanaf en naar Keuzedeposito. Daar heeft u Spaar-opMaat Vrij voor nodig. In hoofdstuk 2 leggen we uit hoe Spaar-op-Maat Vrij werkt.

Zo werkt Keuzedeposito
In de overeenkomst spreken we af welk spaarbedrag u vastzet. Dat bedrag noemen we
uw storting. Ook staat in die overeenkomst hoe lang u uw Keuzedeposito heeft vastgezet.
Dat noemen we de looptijd.

Rente en storting
U krijgt tijdens de looptijd een vaste rente. U kunt kiezen of u de rente van uw
Keuzedeposito een keer per spaarjaar (Jaarrente) of iedere maand (Maandrente) ontvangt. In beide gevallen wordt de rente op uw Spaar-op-Maat Vrij gestort. Meer over de
rente leest u in Hoofdstuk 7


Bij Jaarrente is de minimale storting € 500.



Bij Maandrente is de minimale storting € 5.000.

Looptijd en kosten

Spaarjaar

De looptijd van Keuzedeposito is minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar. Als u tijdens de

Een spaarjaar begint op de datum
waarop u begint met sparen.
Het spaarjaar loopt tot diezelfde
datum het volgende jaar. Voorbeeld:
u opent op 1 november 2020 een
Keuzedeposito. Het spaarjaar loopt
dan tot 1 november 2021.

looptijd van Keuzedeposito geld wilt opnemen, betaalt u kosten. In bepaalde situaties
kunt u het geld ook voor de einddatum opnemen zonder dat u kosten betaalt. Welke situaties dat zijn, leest u in hoofdstuk 12. Daar staat ook wat de kosten zijn.

Einde van Keuzedeposito
In de overeenkomst hebben we een einddatum voor Keuzedeposito afgesproken. Op
deze datum eindigt uw Keuzedeposito en maken we het geld over naar uw Spaar-opMaat Vrij.

Groeirente
Groeirente is een spaarrekening waarop u eenmalig een bedrag voor een bepaalde tijd
vastzet. Hoe langer u het spaarbedrag laat staan, hoe meer rente u krijgt. Het saldo van
de Groeirente kunt u wel altijd zonder kosten opnemen.
U kunt niet direct geld overmaken vanaf en naar Groeirente. Daar heeft u Spaar-op-Maat
Vrij voor nodig. In hoofdstuk 2 leggen we uit hoe Spaar-op-Maat Vrij werkt.
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Rente en storting
In de overeenkomst spreken we af welk spaarbedrag u vastzet. Dat bedrag noemen we
uw storting. Bij Groeirente geldt een minimumstorting van € 500. U krijgt dan elk spaarjaar rente. Aan het einde van een spaarjaar boeken wij de rente op uw Spaar-op-Maat
Vrij. U ontvangt elk spaarjaar een hogere rente. Die rente is bij het openen van Groeirente
bekend en verandert niet tijdens de looptijd. Meer over de rente leest u in hoofdstuk 7. U
mag tijdens de looptijd geen extra stortingen doen.

Looptijd en kosten
De looptijd van Groeirente is 5 jaar. Als u tijdens de looptijd geld wilt opnemen, betaalt u
geen kosten.

Einde van Groeirente
In de overeenkomst hebben we een einddatum voor Groeirente afgesproken. Op deze
datum eindigt uw Groeirente en maken we het geld over naar uw Spaar-op-Maat Vrij.

Geld opnemen van uw deposito

5

U kunt geld opnemen van uw deposito door het over te maken naar uw Spaar-op-Maat
Vrij. Of hieraan kosten verbonden zijn, leest u in hoofdstuk 12.

Hoe neemt u geld op van uw deposito?
Heeft u geld overgemaakt van uw deposito naar Spaar-op-Maat Vrij? Vanaf die rekening
neemt u geld op door het gewenste bedrag over te maken naar:


de tegenrekening die u heeft opgegeven bij het openen van uw Spaar-op-Maat Vrij.



een betaal- of spaarrekening van u bij RegioBank. Dat kan alleen als er in de voorwaarden
van die rekening staat dat u daarnaar geld mag overmaken.

Maakt u een deel over van uw Groeirente? Dan moet er minimaal € 500 op uw Groeirente
blijven staan. Neemt u al uw spaargeld op? Of komt u onder het minimumbedrag van
€ 500? Dan beëindigen we uw Groeirente.
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Geld overmaken van uw deposito of Groeirente

Bij uw Spaar-op-Maat deposito of Groeirente kunt u op verschillende manieren geld
overmaken.

Hoe maakt u geld over van uw Keuzedeposito of Groeirente
Bij uw Zelfstandig Adviseur kunt u geld opnemen van uw Keuzedeposito of Groeirente of
deze opheffen. Of hieraan kosten verbonden zijn, leest u in Hoofdstuk 12.

Mijn RegioBank en Mobiel Bankieren app
Met Mijn RegioBank kunt u uw bij- en afschrijvingen bekijken. Heeft u nog geen Mijn
RegioBank? Dan kunt u Mijn RegioBank aanvragen bij uw Zelfstandig Adviseur. Als u wel
al Mijn RegioBank heeft, ziet u uw Keuzedeposito of Groeirente automatisch in uw overzicht.
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Rente op uw Spaar-op-Maat

Variabele rente op Spaar-op-Maat Vrij
Over het geld op uw Spaar-op-Maat Vrij, of een gedeelte daarvan, ontvangt of betaalt u
rente. Het rentepercentage kan ook nul zijn. We kunnen het saldo op uw Spaar-op-Maat
Vrij verdelen in saldoklassen. En per saldoklasse vaststellen welk rentepercentage geldt.
Het rentepercentage is variabel en kan door ons direct worden gewijzigd. Ook de saldoklassen kunnen we direct wijzigen. We laten het u weten als wij de rente of de saldoklassen aanpassen. Meer informatie over de rente en saldoklassen vindt u in de Tarievenwijzer
Betalen en op regiobank.nl.

Zo berekenen we de rente op Spaar-op-Maat Vrij
Met het rentepercentage van een saldoklasse berekenen we de rente over het saldo in die
saldoklasse. Wij verrekenen aan het begin van iedere maand de rente over de voorgaande
maand. Als valutadatum gebruiken we de 1e van de maand. Voor de renteberekening
kijken we naar het daadwerkelijk aantal dagen in een maand.

Vaste rente op uw Keuzedeposito
U krijgt een vaste rente over het geld dat op uw Keuzedeposito staat. Dit betekent dat de
rente voor de hele looptijd vaststaat. Het rentepercentage vindt u in de overeenkomst.
Het bedrag dat u ieder spaarjaar aan rente ontvangt, maken we aan het eind van ieder
spaarjaar over naar uw Spaar-op-Maat Vrij. Heeft u gekozen voor Maandrente? Dan
maken we elke maand de rente over naar uw Spaar-op-Maat Vrij.

Zo berekenen we de rente op uw Keuzedeposito
Voor het berekenen van de rente gaan we uit van 30 dagen per maand en 360 dagen per
jaar.

Vaste rente op uw Groeirente
U krijgt een vaste rente over het geld dat op uw Groeirente staat. Dat betekent dat de
hoogte van de rente voor 5 jaar vooraf wordt afgesproken. Ieder jaar wordt de rente
hoger. Die afspraken kunnen niet tussentijds worden gewijzigd. U vindt deze rentepercentages in uw overeenkomst. Het bedrag dat u ieder spaarjaar aan rente ontvangt,
maken we aan het eind van ieder spaarjaar over naar uw Spaar-op-Maat Vrij.

Zo berekenen we de rente op uw Groeirente
Voor het berekenen van de rente gaan we uit van 30 dagen per maand en 360 dagen per
jaar.
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Als uw kind nog geen 18 jaar is

Toestemming

Uw kind

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan moet u als wettelijk vertegenwoordiger met een hand-

Met ‘uw kind’ bedoelen we uw eigen
kind, maar bijvoorbeeld ook een kind over
wie u de voogdij heeft.

tekening toestemming geven voor het openen van een Spaar-op-Maat voor uw kind.

Geld opnemen
Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan kunt u als wettelijk vertegenwoordiger geld opnemen
van de Spaar-op-Maat. Ook kunt u uw kind zelfstandig gebruik geven over de Spaar-opMaat. Dat betekent dat u én uw kind geld kunnen opnemen. Is uw kind 18 jaar geworden?
Dan kan alleen uw kind geld opnemen van de Spaar-op-Maat. U ziet de spaarrekening
dan ook niet meer in Mijn RegioBank, als u dat heeft.
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Wettelijk vertegenwoordiger
Hiermee bedoelen we de ouder (vader of
moeder) of voogd die toestemming heeft
gegeven om Spaar-op-Maat te openen
en te gebruiken. Voor het gemak
noemen we ‘wettelijk vertegenwoordiger’
ook wel ‘ouder’.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging doorgeven? Bijvoorbeeld een adreswijziging of het wijzigen van uw
tegenrekening? Geef dit dan door aan uw Zelfstandig Adviseur.

Wijzigingen doorgeven voor uw kind
Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan mag alleen u als wettelijk vertegenwoordiger de wijzigingen doorgeven aan de Zelfstandig Adviseur.

10 Rekeningafschriften
Heeft u geen Mijn RegioBank? Dan krijgt u één keer per maand een rekeningafschrift,
behalve als er geen bij- en of afschrijvingen zijn geweest. U ontvangt in elk geval één keer
per jaar een rekeningafschrift.

11 Spaar-op-Maat opzeggen
Spaar-op-Maat opzeggen
Heeft u geen deposito en alleen een Spaar-op-Maat Vrij? Dan kunt u uw Spaar-op-Maat
opzeggen via uw Zelfstandig Adviseur. Is uw kind nog geen 18 jaar? Dan mag alleen u als
wettelijke vertegenwoordiger de Spaar-op-Maat van uw kind opzeggen.

Hoe zegt u uw deposito op?
U kunt uw Spaar-op-Maat deposito altijd opzeggen. Let op: dat kan wel geld kosten als u
een Keuzedeposito heeft. Meer hierover leest u in hoofdstuk 12. U zegt uw deposito op
via uw Zelfstandig Adviseur. Is uw kind nog geen 18 jaar? Dan mag alleen u als wettelijke
vertegenwoordiger het deposito van uw kind opzeggen.

Geen Mijn RegioBank meer
Is Spaar-op-Maat het enige product dat u bij ons heeft? Dan stopt Mijn RegioBank als u
de rekening opzegt of als wij Spaar-op-Maat beëindigen.
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12 Kosten als u voor de einddatum geld opneemt van uw

Keuzedeposito of uw Keuzedeposito opzegt

Als u uw Keuzedeposito voor de einddatum opzegt of een deel van het geld opneemt,
betaalt u daarvoor kosten. Voor elk spaarjaar dat u niet volmaakt, betaalt u 1,25% van het
bedrag dat u opneemt. U betaalt maximaal 4,5% van het bedrag dat u opneemt. Als u het
hele saldo opneemt, trekken we deze kosten af van het bedrag dat we aan u overboeken.
Neemt u een deel van het saldo op, dan trekken we de kosten af van het bedrag dat nog
op uw Keuzedeposito staat. Het bedrag dat op uw Keuzedeposito blijft staan mag niet
lager zijn dan het minimumbedrag. Is het bedrag toch lager? Dan heffen we uw
Keuzedeposito op.

Wanneer betaalt u geen opnamekosten als u voor de einddatum geld opneemt of
opzegt?
In de volgende situaties betaalt u geen opnamekosten als u uw Keuzedeposito voor de
einddatum opzegt, of als u voor de einddatum een deel van uw geld opneemt.


U koopt een eigen huis, of grond voor de bouw van uw eigen huis in Nederland, waar
u zelf gaat wonen. U moet dan een ondertekend koopcontract of een ondertekende
koop/ of aannemingsovereenkomst laten zien. Als u het saldo wilt opnemen, moet u
dat binnen 12 maanden na datum van ondertekening van de koopovereenkomst of de
aannemingsovereenkomst doen. De bedenktijd van de overeenkomst moet wel voorbij
zijn. U mag ook geen gebruik hebben gemaakt van de bedenktijd.



U wordt of bent werkloos volgens de Werkloosheidswet (WW). U moet dan de brief
van het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) laten zien, met daarin
de voorlopige beslissing. Ook moet u een kopie van het meest recente rekeningafschrift
laten zien, met daarin de betaling van het UWV.



U wordt of bent arbeidsongeschikt volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). U moet dan de brief van het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) laten zien, met daarin de voorlopige beslissing. Ook moet u een kopie van
het meest recente rekeningafschrift laten zien, met daarin de betaling van het UWV.



U maakt gebruik van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).



U overlijdt. Uw nabestaanden moeten dan binnen 12 maanden contact opnemen
met onze Nabestaandendesk. Is er een mederekeninghouder op de Spaar-op-Maat?
Dan moet hij of zij ook binnen 12 maanden contact opnemen.



U investeert het op te nemen bedrag in het verduurzamen van uw eigen woning in
Nederland. Wilt u het saldo of een deel van het saldo opnemen? Lever dan binnen
12 maanden een geaccepteerde offerte of factuur van een gespecialiseerd bedrijf in.
Hieronder ziet u voor welke energiebesparende voorzieningen u zonder inhoudingen
van opnamekosten geld mag opnemen.


dak-, gevel- en vloerisolatie.



leidingisolatie.



energiezuinige kozijnen, energiezuinige deuren en daarmee gelijk te stellen
constructieonderdelen.



hoog rendement beglazing (HR++).



installatie voor warmteterugwinning.



energiezuinige ventilatie, inclusief hoog-rendement-ventilatoren.



hoogrendementketels, (micro) WKK.



warmtepompen.



zonneboilers.



zonnecellen.

of een combinatie van deze voorzieningen.
Wilt u weten of een van deze situaties voor u van toepassing is? Ga dan met de hierboven
genoemde documenten langs bij uw Zelfstandig Adviseur.
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13 Een verandering in uw Spaar-op-Maat
Tijdens de looptijd kunnen we iets veranderen aan uw Spaar-op-Maat Vrij, Keuzedeposito
en Groeirente. Dat doen we natuurlijk niet zomaar. In dit hoofdstuk leest u wat we kunnen
veranderen en wat u dan kunt doen.

Wat kunnen we veranderen?
We kunnen de inhoud, samenstelling en mogelijkheden van uw Spaar-op-Maat veranderen. Ook kunnen we de overeenkomst, deze Voorwaarden Spaar-op-Maat en alle andere
voorwaarden die bij Spaar-op-Maat horen veranderen.

Als we iets veranderen
Als we iets veranderen, laten we u dit minimaal een maand van tevoren weten. Wij kiezen
hoe we dit doen, bijvoorbeeld via Mijn RegioBank, per brief of via uw Zelfstandig Adviseur.
Bent u het niet eens met de wijzigingen? Dan kunt u uw Spaar-op-Maat opzeggen via uw
Zelfstandig Adviseur. U moet opzeggen vóór de datum waarop de wijzigingen ingaan.
Hebben we de opzegging niet vóór de ingangsdatum ontvangen, dan betekent dit dat u
de wijziging en de nieuwe voorwaarden accepteert.

14 Voorwaarden van en informatie over Spaar-op-Maat
Leest u in de voorwaarden die bij Spaar-op-Maat horen iets over een bepaald onderwerp,
maar zegt het ene document iets anders dan het andere? En weet u niet waarvan u moet
uitgaan? Ga dan uit van de inhoud van het document dat hieronder als eerste genoemd
wordt. Bijvoorbeeld: de inhoud van de Voorwaarden Spaar-op-Maat gaat altijd voor de
inhoud van het Reglement Spaarrekeningen.

Voorwaarden en volgorde
Voor Spaar-op-Maat gelden de volgende voorwaarden in deze volgorde:
1

De Overeenkomst Spaar-op-Maat en Overeenkomst Internet Bankieren (als u Mijn
RegioBank afsluit of heeft).

2

De Voorwaarden Mijn RegioBank (als u Mijn RegioBank afsluit of heeft).

3

De Voorwaarden Spaar-op-Maat (inclusief Tarievenwijzer Betalen)

4 Het Reglement Spaarrekeningen (inclusief Tarievenwijzer Betalen)
5

De Algemene Bankvoorwaarden

Overeenkomst Spaar-op-Maat
en Internet Bankieren
Het contract dat we met u hebben gesloten voor het openen en het gebruiken van
Spaar-op-Maat en Mijn RegioBank.

Voorwaarden Mijn RegioBank
De afspraken die gelden voor het gebruik
van Mijn RegioBank.

De meest recente versie van alle voorwaarden die voor Spaar-op-Maat gelden, vindt u

Voorwaarden Spaar-op-Maat

ook op regiobank.nl.

De afspraken die speciaal voor Spaar-opMaat gelden.

Geldigheid afspraken

Reglement Spaarrekeningen

Staat in deze documenten per ongeluk een afspraak die volgens de wet niet geldig is? Of

De algemene afspraken en regels die gelden voor al onze spaarrekeningen.

omdat u zich er bij ons of in een procedure terecht op beroept dat de afspraak niet geldig
is? Dan blijft de rest van de afspraken in deze documenten wel gewoon gelden. De

Algemene Bankvoorwaarden

afspraak die niet geldig is, vervangen we dan door een geldige afspraak.

De algemene afspraken en regels die gelden tussen banken en klanten. Alle banken in Nederland gebruiken dezelfde
Algemene Bankvoorwaarden.

Als u andere informatie leest over Spaar-op-Maat
Over Spaar-op-Maat vindt u ook informatie op regiobank.nl of bij uw Zelfstandig
Adviseur. Leest u daar iets over een bepaald onderwerp dat anders is dan wat u leest in
de Overeenkomst Spaar-op-Maat of in de voorwaarden die bij uw Spaar-op-Maat horen?
Dan moet u uitgaan van de overeenkomst en die voorwaarden.

Tarievenwijzer Betalen
Een overzicht van alle kosten die u
moet betalen voor het gebruik
van uw spaarrekening.
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