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Krediet op Jongerenbetaalrekening
Heeft u tijdelijk extra geld nodig? Bijvoorbeeld omdat
u onverwacht een grote uitgave moet doen? Dan kan
een krediet u net even dat stukje extra financiële ruimte
geven dat u nodig heeft.

kunnen sluiten. U mag maximaal 90 dagen achter elkaar rood
staan. Indien u binnen 90 dagen niet één keer minimaal 24 uur
positief heeft gestaan, dan wordt de kredietlimiet stopgezet.
U kunt dan niet meer rood staan. U moet er alsnog direct voor
zorgen dat uw saldo weer boven nul komt. Zorg er altijd voor

Rood staan op de Jongerenbetaalrekening

dat het saldo minimaal 1 dag in de 90 dagen positief is.

Om rood te mogen staan op een Jongerenbetaalrekening moet
u 18 jaar of ouder zijn. Bij de Jongerenbetaalrekening is een
limiet van minimaal € 100 en maximaal € 500 mogelijk.

De kosten van rood staan de
Jongerenbetaalrekening
U betaalt alleen rente over het bedrag dat u rood staat. Deze

De voordelen van een roodstand

rente is variabel. De effectieve rente is op jaarbasis en wordt op

U

dag basis berekent en per kwartaal betaald. Op regiobank.nl

heeft altijd een geldreserve op uw Jongerenbetaal

vindt u de actuele rentetarieven. Ook kunt u deze tarieven

rekening tot de afgesproken kredietlimiet*.
U heeft extra geld achter de hand voor onverwachte uitgaven.

opvragen bij uw Zelfstandig Adviseur. In onderstaande tabel

U betaalt alleen rente over het bedrag dat u rood staat.

staan enkele rekenvoorbeelden op basis van actuele rentetarie

* Kredietlimiet: het bedrag dat u maximaal rood mag staan.

ven. Deze tabel laat zien hoeveel u betaalt als u het volledige be
drag in één keer opneemt en na 3 maanden het volledige krediet

Zo werkt rood staan op de
Jongerenbetaalrekening

samen met de rente aflost. Het rekenvoorbeeld gaat ervan uit

Het krediet is direct gekoppeld aan uw Jongerenbetaalrekening

in deze periode gelijk blijft. Heeft u tijdelijk extra geld nodig?

en hiervoor sluit u een Kredietovereenkomst Jongerenbetaal

Bijvoorbeeld omdat u onverwacht een grote uitgave moet doen?

rekening af. Het bedrag dat u maximaal rood mag staan is

Dan kan een krediet u net even dat stukje extra financiële ruimte

€ 500. U moet minimaal 18 jaar zijn om een krediet af te

geven dat u nodig heeft.

dat de effectieve jaarrente, ook wel ‘debetrentevoet’ genoemd,

Rekenvoorbeelden
Het totale kredietbedrag 1 Variabele debetrentevoet 2 JKP 3

Theoretische looptijd 4 Door u te betalen bedrag 5

€ 100

7,5%

7,5%

Onbepaald

€ 102

€ 200

7,5%

7,5%

Onbepaald

€ 204

€ 300

7,5%

7,5%

Onbepaald

€ 305

€ 400

7,5%

7,5%

Onbepaald

€ 407

€ 500

7,5%

7,5%

Onbepaald

€ 509

Het bedrag dat u maximaal rood mag staan, ook wel totale kredietbedrag genoemd.
Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis per 3 oktober 2016. Rentewijzigingen voorbehouden.
3
Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat het rood staan u maximaal kost. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale
kredietbedrag. In deze berekening zijn de variabele debetrentevoet (de effectieve jaarrente) en de kosten voor de Jongerenbetaalrekening (€ 0,00 per
maand) opgenomen. Daarbij gaan we er in ons voorbeeld van uit dat u het volledige bedrag in één keer opneemt en na 3 maanden het volledig krediet
inclusief rente aflost. Verder gaan we in deze berekening ervan uit dat de variabele debetrentevoet constant 7,5% is.
4
De Kredietovereenkomst Roodstand eindigt bij een Jongerenbetaalrekening in de maand dat u 27 jaar wordt.
5
Het totale bedrag dat u betaalt, inclusief alle bijkomende kosten zoals die staan beschreven onder 3). Omdat de daadwerkelijke looptijd van het krediet
anders kan zijn, kan het werkelijke totale bedrag dat u betaalt hiervan afwijken.
1
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Voorwaarden en overige informatie

afgesloten. We kijken naar uw (eventuele) lopende en

In deze brochure vindt u de belangrijkste informatie over rood

afgeloste leningen, de hoogte van het aflossingsbedrag en of u

staan op uw Jongerenbetaalrekening. Deze informatie en meer

uw betalingsverplichtingen bent nagekomen.

kunt u ook teruglezen in het formulier Europese consumenten

Zijn er geen bijzonderheden, staat u niet negatief geregistreerd

kredietinformatie (Kredietovereenkomst Rood
stand). Dit

bij het BKR, voldoet u aan onze acceptatiecriteria en is uw

formulier maken we op basis van uw aanvraaggegevens speci

bestedingsruimte voldoende? Dan kunt u nadat RegioBank

fiek voor u op en u ontvangt dit document als u de aanvraag bij

de kredietovereenkomst en de aanvullende informatie heeft

uw Zelfstandig Adviseur heeft ingediend. Op uw Jongeren

ontvangen, binnen 5 werkdagen gebruikmaken van uw krediet.

betaalrekening zijn voorwaarden van toepassing. Dit zijn het

Voldoet u niet aan onze acceptatiecriteria dan wordt uw

Reglement Privérekening, de Algemene Bankvoorwaarden, de

Zelfstandig Adviseur van RegioBank hierover geïnformeerd en

Tarievenwijzer Betalen en de voorwaarden Jongerenbetaal

zal het krediet niet worden toegekend.

rekening. Maakt u gebruik van Internet Bankieren? Dan zijn
ook de voorwaarden Internet Bankieren van toepassing. Wilt u

Registratie bij Bureau Krediet Registratie

precies weten waar u aan toe bent? Lees dan deze voorwaar

We kunnen een krediet melden bij het BKR. Meer informatie

den voordat u een kredietlimiet gaat aanvragen op uw

hierover en over de kredietbedragen waarbij een melding

Jongerenbetaalrekening.

wordt gemaakt, vindt u op regiobank.nl en op bkr.nl. Als u

Hoe wordt uw kredietaanvraag
beoordeeld?
Wanneer kunt u krediet krijgen?

een achterstand in uw betalingsverplichting heeft, zijn we
verplicht dit te melden bij het BKR. Betalingsachterstand
omdat u rood staat melden we na vier maanden na ontstaan
van de ongeoorloofde roodstand. Deze melding wordt dan
door het BKR geregistreerd en dit kan gevolgen hebben voor

Om krediet bij RegioBank te kunnen krijgen, moet u aan

iedere volgende financieringsaanvraag die u doet. Natuurlijk

bepaalde voorwaarden voldoen. De belangrijkste daarvan zijn:

worden uw gegevens zowel bij ons als bij het BKR vertrouwelijk

U

woont in Nederland en u heeft de Nederlandse nationa

liteit. Bent u niet in het bezit van de Nederlandse nationali
teit, dan heeft u een nationaliteit uit een van de EER landen
(en Zwitserland) of een verblijfsvergunning. Daarbij woont
en werkt u op het moment van aanvraag tenminste 3 jaar
in Nederland.
U

bent 18 jaar of ouder voor een krediet op een betaal

rekening.

Hoe vraagt u een krediet aan?
U kunt een krediet aanvragen via uw Zelfstandig Adviseur van
RegioBank.
Lees altijd eerst de voorwaarden voordat u een krediet afsluit.

behandeld.

Vervroegde opeisbaarheid
We kunnen vervroegde terugbetaling van de het volledige
geleende bedrag eisen als
U

een verschuldigd termijnbedrag niet binnen twee maan

den betaalt en u die verplichting ondanks een aanmaning
niet nakomt.
U in het buitenland gaat wonen.
De Wet Sanering Natuurlijke Personen op u van toepassing

wordt verklaard of als u failliet wordt verklaard.
U

krediet heeft gekregen omdat u onjuiste informatie heeft

gegeven.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

U wilt een krediet op uw
Jongerenbetaalrekening?

Zodra wij via uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank de

Neem dan contact op met uw Zelfstandig Adviseur van

getekende kredietovereenkomst en alle gegevens van u hebben

RegioBank.

ontvangen, beoordelen wij of u in aanmerking komt voor het
gevraagde krediet op de Jongerenbetaalrekening.

Controle op uw gegevens
We zijn daarnaast verplicht om uw gegevens te controleren
voordat we u een krediet geven. Om te voorkomen dat u
teveel krediet opneemt en daardoor in financiële problemen
komt. We vragen daarvoor informatie op bij Stichting
Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. In het Centraal
Krediet Informatiesysteem van het BKR staan de gegevens
van ongeveer 10 miljoen mensen die een krediet hebben
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