
Vergoedingenstaat

EUR 133,38

EUR 2,27

EUR 0,00

Rekening Rabo BasisRekening

Identificatie van de 
rekening NL01 RABO 0123 4567 89  EUR

• Informatie over afzonderlijke transacties en uw rekeningsaldo vindt u op uw rekeningoverzichten.

Samenvatting van vergoedingen en rente

Totaal betaalde vergoedingen (totale vergoedingen voor 
dienstenpakketten en totale betaalde vergoedingen)

Totaal betaalde rente 

Totaal ontvangen rente 

Periode Van 01-11-2018 tot en met 31-10-2019
Datum 04-11-2019

• Dit document geeft u een overzicht van alle vergoedingen voor aan uw betaalrekening gekoppelde
diensten tijdens de hierboven vermelde periode.

• U vindt er ook inlichtingen over rente die u in die periode mogelijk hebt betaald of ontvangen.
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Dit zijn de kosten 
die je hebt betaald.

Hier vind je de rente die je 
hebt betaald of ontvangen. 



Aantal 
keren dat 

de dienst is 
gebruikt

Vergoeding 
per eenheid

Aantal keren 
dat de 

vergoeding in 
rekening is 
gebracht

Totaal

4 2,80 4 11,20
8 2,90 8 23,20

•  Aanvragen 
   overschrijvingsformulieren

   •  via Online bankieren
   •  via iDEAL
   •  via de balie van een 
      Rabobankvestiging
•  Inkomende overboekingen

•  Creditcardoverzicht

•  Online bankieren via internet en 
    mobiel
•  Gebruik van Rabofoon (excl. 
   belkosten)

•  Digitale rekeningafschriften

•  Rabo Alerts
   •  Berichten alert via e-mail
   •  Berichten alert via sms 
   •  overige Rabo Alerts via e-mail 
   •  overige Rabo Alerts via sms

   •  via een Eurobetaling
   •  via een Betaalverzoek

Gedetailleerde staat van voor de rekening betaalde vergoedingen 
(alle bedragen in EUR)

Dienst Vergoeding

•  Overboeking via Incasso
•  Overboeking via Acceptgiro
   •  via Online bankieren
•  Overboeking via Betaalverzoek
•  Overboeking via Eurobetaling

•  1 Creditcard [RaboCard]

Dienst 

Algemene rekeningdiensten

Aanhouden van de betaalrekening
[Rabo BasisRekening]

Met inbegrip van een dienstenpakket 
dat bestaat uit: 

•  1 Betaalpas [Rabo WereldPas]

•  Rabo Wallet (vanaf 1 september 
   2019

•  Kopie Creditcardoverzicht
•  Financieel Jaaroverzicht
•  Kopie Financieel Jaaroverzicht
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Hier staan de kosten per 
dienst en/of product die je 
bij deze rekening gebruikt.  



2 5,00 2 10,00

4 7,00 4 28,00

2 3,50 2 7,00
2 1,2% 2 9,87

0,00 vergoeding niet 
in rekening 

gebracht
7 2,0% 7 13,11

4 1,50 4 6,00

•  Opname van contant geld met een 
   betaalpas in euro
   •  biljetten via een geldautomaat in 
      een SEPA-land
   •  biljetten via een geldautomaat in 
      een land buiten SEPA
•  Betalen met een betaalpas in euro
•  Betalen met een creditcard in euro
•  Betalen met de Rabo Wallet in euro
•  Geld storten op een Rabo 
   JongerenRekening

–  Koersopslag

Opname van contant geld
met een betaalpas in vreemde valuta
–  Via een geldautomaat
–  Koersopslag

–  Betaling
in vreemde valuta

in vreemde valuta of naar landen 
buiten SEPA in euro
–  Wereldbetaling SHA

–  Digitale spoedoverboeking (via 
   Online Bankieren)

Betalen met een creditcard

Kaarten en contanten

Storting van contant geld
via de afstortautomaat
–  Stortingsapparaat (eigen storting)

Uitgaande overboeking
spoedoverboeking in euro

•  Eerste Rabo Scanner
•  Overstapservice

Diensten boven deze aantallen zijn 
afzonderlijk in rekening gebracht

Betalingen (exclusief kaarten)

Pagina 3



12 0,75 12 9,00

4 1,20 4 4,80

8 1,40 8 11,20

133,38

Rentevoet Rente

12,90584% 2,27
rente niet van 
toepassing

2,27

Rentevoet Rente

0,00000% 0,00
0,00

Aanvullende informatie

Totaal betaalde vergoedingen

Papieren saldo- en 
rekeninginformatie
papieren rekeningafschriften

Deze vergoedingenstaat vermeldt de rente en kosten over de periode van 1 november 2018 t/m 31 oktober 
2019. In april 2020 ontvang je de vergoedingenstaat over de periode van 1 november 2019 t/m 31 maart 
2020. Vanaf april 2021 ontvang je jaarlijks een vergoedingenstaat over de periode van 1 april t/m 31 maart.

Schijf 1
Totaal ontvangen rente

Totaal betaalde rente

Details van over de rekening ontvangen rente
(alle bedragen in EUR)

Rabo BasisRekening

Rood staan
Ongeoorloofd rood staan

Details van over de rekening betaalde rente
(alle bedragen in EUR)

Aanbieden van een creditcard
–  (Extra) creditcard [RaboCard]

Overige diensten

Meer informatie over de Vergoedingenstaat vind je op www.rabobank.nl/vergoedingenstaat.

–  Abonnement tweewekelijks papieren 
    rekeningafschrift
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