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1. Rekening met privégebruik 
 
Algemene informatie: 
 Alle tarieven luiden btw inbegrepen. 
 De kosten worden maandelijks aangerekend. 
 

Zichtrekening  
 Via uittrekselprinter* of PC banking Gratis 
 Toegestuurd per post (alle frequenties) Portkosten 
 Toeslag voor dringende dagelijkse verzending per post 3,33 EUR 
 Ter beschikking in kantoor: dagelijks 4,03 EUR 
 Ter beschikking in kantoor: andere frequentie 2,02 EUR 
Spaarrekening  
 Via uittrekselprinter* of PC banking Gratis 
 Toegestuurd per post (alle frequenties) Portkosten (vanaf 1 april 2015)

Termijnrekening (in België) Gratis 

Beleggersrekening  
Gratis  Via uittrekselprinter* of PC banking 

 Toegestuurd per post (alle frequenties) Portkosten 
 Ter beschikking in kantoor (alle frequenties) 0,41 EUR 

Opmerking: het verzenden per post van afschriften in brailleschrift is gratis 
*Indien op het moment van opvraging het aantal uittreksels meer dan 99 exemplaren bedraagt, zullen deze per post opgestuurd worden mits 
portkosten. 
 
2. Rekening met professioneel gebruik 
 
Algemene informatie: 
 Alle tarieven luiden exclusief btw, tenzij anders vermeld. Indien er btw verschuldigd is, bedraagt ze 21%. 
 De tarieven worden driemaandelijks aangerekend, tenzij anders vermeld. 
 

Via PC banking Gratis 
Via uittrekselprinter / Self Gratis 
Verzending per post (uittreksels van zichtrekening en beleggersrekening) 
       Volledig uittreksel 
       Toeslag voor dringend dagelijks uittreksel  

 
Portkosten 
10,00 EUR 

       Overzichtsuittreksel Portkosten 
Ter beschikking in het kantoor   
      Zichtrekening dagelijks 10,00 EUR 
      Zichtrekening andere frequenties  
      Beleggersrekening 

5,00 EUR 
4,10 EUR/jaar 

Gedetailleerde papieren berichten (enkel voor rechtspersonen) 
      Debetberichten 
      Creditberichten 

 
5,00 EUR 
5,00 EUR 

Duplicata rekeninguittreksels  
      Datum < 12 maanden, per aanvraag 
      Datum > 12 maanden, per geraadpleegde week 

 
5,21 EUR 
7,50 EUR 

Alle zendingen: terugvordering van alle portkosten (uittreksels, berichten, zending van overschrijvingsformulieren) of tegen het tarief voor 
aangetekende zending (verzending van cheques) 

 

Tarieven briefwisseling
Tarieven van kracht vanaf 3.2.2016

(voor wijzigingen vatbaar) 
Van toepassing op rekeningen met privé- 
en professioneel gebruik (consumenten) 

 


