Particulier
Betalen

Productwijzer

Rood staan op de Jongerenbetaalrekening
Heeft u tijdelijk extra geld nodig? Bijvoorbeeld omdat u onverwacht een grote uitgave moet doen?
Dan kan rood staan op uw betaalrekening u net even dat stukje extra financiële ruimte geven dat
u nodig heeft. Maar rood staan kost u wel geld. Daarom is het belangrijk dat u zich altijd afvraagt
of rood staan in uw geval echt nodig is. In deze productwijzer leest u er meer over.
Hoeveel mag u rood staan?

We kijken naar deze dingen:

Wilt u tijdelijk wat extra bestedingsruimte op uw betaal-



uw gezinssamenstelling

rekening? Dat kan als u een Jongerenbetaalrekening heeft.



uw netto maandinkomen of uw bruto jaarinkomen als u een
koophuis heeft

Dan kunt u maximaal € 500 rood staan. Hoeveel u precies
kunt rood staan, hangt ook af van uw inkomsten en uitgaven





Goed om te weten:


U moet 18 jaar of ouder zijn om rood te mogen staan.



U moet 1 keer in de 90 dagen 24 uur een positief saldo

uw netto huurlasten of uw bruto hypotheeklasten per
maand

en gezinssamenstelling.

of u alimentatie moet betalen en hoeveel dat netto per
maand is



maandlasten van andere leningen die u heeft, zoals een
doorlopend krediet of een persoonlijke lening

hebben.


Heeft u meer dan 1 betaalrekening bij ons? Dan mag u in
totaal niet meer dan € 500 rood staan.

Als we al uw uitgaven van uw inkomen aftrekken, dan blijft er
een bedrag over. Dat is uw bestedingsruimte en bepaalt hoeveel u maximaal mag rood staan. Het moet genoeg zijn om de

Alle informatie vindt u in de kredietovereenkomst die u van
ons krijgt als we uw aanvraag voor rood staan hebben goedgekeurd.

Zo bepalen we hoeveel u rood mag staan

kosten van rood staan te kunnen betalen.

Dit kost rood staan
Over het bedrag dat u in de min staat, betaalt u ieder kwartaal
rente. Dat is een variabele rente en die kan dus veranderen.

Als u rood wilt staan op uw betaalrekening, dan kijken we naar

In de tarievenwijzer op regiobank.nl vindt u de actuele rentes.

uw inkomsten en uitgaven. U moet genoeg inkomen over hou-

Hierna volgt een rekenvoorbeeld. Daarin ziet u hoeveel u

den om uw vaste lasten van te betalen. En om uw dagelijkse

betaalt als u het hele bedrag dat u rood mag staan in 1 keer

boodschappen van te doen.

opneemt. En als u na 3 maanden dit bedrag aflost, samen met
de rente en de kosten. In dit voorbeeld zijn we er vanuit gegaan
dat de rente de hele tijd gelijk is gebleven.
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Rekenvoorbeeld Jongerenbetaalrekening*
Het totale kredietbedrag 1

Variabele
debetrentevoet 2

Jaarlijks
kostenpercentage 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. We noemen dit ook wel uw kredietlimiet.
Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) vanaf 3 oktober 2016. Deze rente kan altijd veranderen.
3
Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat het u maximaal kost als u rood staat. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale
kredietbedrag. In deze berekening hebben we de variabele debetrentevoet (de effectieve jaarrente) en kosten (€ 0,00 per maand) voor het aanhouden
van een Jongerenbetaalrekening ) gebruikt.
4
De kredietovereenkomst heeft geen einddatum. Maar lukt het u niet om 1 keer in de 90 dagen 24 uur een positief saldo te hebben? Dan eindigt de
overeenkomst automatisch en mag u niet meer rood staan.
5
Het totale bedrag dat u betaalt, met daarin alle bijkomende kosten die staan bij punt 3. Omdat de echte looptijd van het krediet anders kan zijn, kan het
totale bedrag dat u betaalt afwijken van het voorbeeld hierboven.
*
Bekijk onze Tarievenwijzer Betalen voor de juiste tarieven.
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Wanneer mag u rood staan?

Wat moet u verder nog weten?

Wilt u rood staan op uw betaalrekening? Dan moet u aan een

Rood staan en de belastingdienst

paar voorwaarden voldoen. Dit zijn de belangrijkste:

Rood staan op uw betaalrekening is een schuld die valt onder

U woont en werkt in Nederland op het moment dat u rood

box 3 van de inkomstenbelasting. De rente over schulden in

staan bij ons aanvraagt.

box 3 mag u niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.



U bent 18 jaar of ouder.

Wel kunt u de schuld aftrekken van uw bezittingen die in box



U heeft een vast inkomen. Bijvoorbeeld een dienstverband

3 worden belast.



voor (on)bepaalde tijd. Soms rekenen we WIA en IVA ook



als vast inkomen. Of dat zo is, kunt u altijd vragen aan uw

Goed om te weten: de eerste € 3.200 (2021) die u heeft aan

Zelfstandig Adviseur. Mag u het inderdaad opgeven als in-

schulden mag u niet aftrekken. Dit bedrag kan per jaar ver-

komen? Dan rekenen we 60% ervan als inkomen.

schillen.

Heeft u een eigen bedrijf of bent u directeur-grootaandeelhouder? Dan hebben we uw laatste gecombineerde aangifte

Bureau Krediet Registratie

Inkomstenbelasting met jaarcijfers nodig. Die moet gemaakt

Als u meer dan € 250 rood mag staan, dan geven we u

zijn door uw accountant. Heeft u geen accountant? Stuur

krediet door aan het Bureau Krediet Registratie (BKR). En

dan ook uw laatste aangifte inkomstenbelasting mee.

we controleren er uw gegevens. Heeft u er geen negatieve

Deze voorwaarden horen erbij

registratie? Dan is rood staan geen probleem. Goed om te
weten: heeft u bij ons een betalingsachterstand? Dan moeten

Wilt u precies weten waar u aan toe bent? Lees dan de voor-

we dat melden bij het BKR. Een melding kan het moeilijk maken

waarden die horen bij uw betaalrekening voordat u rood gaat

om ergens anders een lening af te sluiten.

staan:


Voorwaarden Jongerenbetaalrekening

Rood staan aanvragen
U kunt rood staan aanvragen bij uw Zelfstandig Adviseur.

In het Reglement Privérekening en in onze Algemene Voorwaarden staan ook belangrijke afspraken. U vindt alle voor-

Meer weten?

waarden op regiobank.nl.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Ga dan naar uw
Zelfstandig Adviseur. Hij helpt u graag.

Aan deze productwijzer kunnen geen rechten worden ontleend. We mogen ons productaanbod altijd aanpassen. RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank
N.V., gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 16062338.
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