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Naam van de rekeningaanbieder:  Rabobank 

Naam van de rekening:    Rabo TotaalPakket 

Datum:     1 april 2022 

 

• Dit document geeft u inlichtingen over de vergoedingen voor het gebruik van de 

belangrijkste aan uw betaalrekening gekoppelde diensten. Hiermee kunt u die 

vergoedingen met de vergoedingen voor andere rekeningen vergelijken.  

• Er kunnen ook vergoedingen van toepassing zijn voor het gebruik van aan de 

betaalrekening gekoppelde diensten die hier niet worden vermeld. U vindt volledige 

informatie in het overzicht Tarieven en limieten voor particulier betalingsverkeer en 

online diensten 2022 en in de Voorwaarden voor betalen en online diensten van de 

Rabobank 2021. 

• Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen is kosteloos 

beschikbaar. 

 

Dienst Vergoeding 

Algemene rekeningdiensten 

Aanhouden van de 
betaalrekening 
[Rabo TotaalPakket] 

Per maand 
Totale jaarlijkse vergoeding 

€ 5,65 
€ 67,80 

Met inbegrip van een 
dienstenpakket dat bestaat uit: 
 

• Online bankieren via internet en 
mobiel [Rabo Online Bankieren] 

• Gebruik van Rabofoon (excl. 
belkosten) 

• Betaalpassen [Rabo 
WereldPas] 

• 1 Creditcard [Rabo GoldCard] 

• Digitale betaalpas 

• Rabo Wallet 

• Apple Pay 

• Garmin Pay 

• Fitbit Pay 

• Digitale rekeningafschriften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informatiedocument 
betreffende de vergoedingen 

 

https://www.rabobank.nl/images/tarieven-limieten-betalingsverkeer-2022_291222606.pdf
https://www.rabobank.nl/images/tarieven-limieten-betalingsverkeer-2022_291222606.pdf
https://www.rabobank.nl/images/voorwaarden-betalen-en-online-diensten-rabobank-2021-01_291110225.pdf
https://www.rabobank.nl/images/voorwaarden-betalen-en-online-diensten-rabobank-2021-01_291110225.pdf
https://www.rabobank.nl/images/verklarende-woordenlijst-rabobank_291036234.pdf
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• Creditcardoverzicht 

• digitaal 

• op papier1 

• Kopie Creditcardoverzicht 

• Financieel Jaaroverzicht 

• Kopie Financieel Jaaroverzicht 

• Rabo Alerts 

• Berichten alert via e-mail 

• Berichten alert via sms  

• overige Rabo Alerts via  
e-mail  

• overige Rabo Alerts via sms 

• pushberichten via Rabo App 

• Overboeking via Incasso 

• Overboeking via Acceptgiro 

• via Online bankieren 

• via de post1 

• Overboeking via Betaalverzoek 

• Overboeking via Eurobetaling 

• via Online bankieren 

• via iDEAL 

• via een 
overschrijvingsformulier1 

• via de balie van een 
Rabobankvestiging1 

• via een telefonische 
overboeking bij je 
Rabobank1 

• Overboeking uitgaand in 
vreemde valuta of naar landen 
buiten SEPA in euro 

• via een Wereldbetaling met 
kostenoptie BEN 

• Inkomende overboekingen 

• via een Eurobetaling 

• via een Betaalverzoek 

• Inkomende overboeking in 
vreemde valuta of vanuit 
landen buiten SEPA in euro 

• via een Wereldbetaling met 
kostenoptie OUR 

• Aanvragen 
overschrijvingsformulieren 

• Opname van contant geld met 
een betaalpas in euro 

• biljetten via een 
geldautomaat in een  
SEPA-land 

 
1 Als u geen gebruikmaakt van Rabo Online Bankieren betaalt u geen kosten voor deze dienst. In alle andere 

gevallen betaalt u hiervoor wel kosten. 
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• biljetten via een 
geldautomaat in een land 
buiten SEPA 

• Betalen met een betaalpas in 
euro 

• Betalen met een creditcard in 
euro 

• Betalen met de Digitale 
betaalpas in euro 

• Eerste Rabo Scanner 

• Overstapservice 

Diensten boven deze aantallen 
worden afzonderlijk in rekening 
gebracht. 

  

 

  



 

0056, 0066 – 1 april 2022 

4 

Betalingen (exclusief kaarten) 

Overboeking 
Uitgaand in vreemde valuta of 
naar landen buiten SEPA in euro 
[Wereldbetaling]2 

Via onlinebankieren, kostenoptie SHA 
plus opslag bij ontbrekende BIC-
gegevens 
plus opslag bij overige instructies via 
Rabobank 

€ 8,00 
 

€ 10,00 
 

€ 10,00 

 Via onlinebankieren, kostenoptie OUR 
plus opslag over het 
transactiebedrag 

met een minimum opslag van 
met een maximum opslag van 

plus opslag bij ontbrekende BIC-
gegevens 
plus opslag bij overige instructies via 
Rabobank 

€ 8,00 
 

0,1% 
€ 8,00 

€ 35,00 
 

€ 10,00 
 

€ 10,00 

 
 

Via de balie van een 
Rabobankvestiging, kostenoptie SHA 

plus opslag bij ontbrekende BIC-
gegevens 
plus opslag bij overige instructies via 
Rabobank 

 
€ 13,00 

 
€ 10,00 

 
€ 10,00 

 Via de balie van een 
Rabobankvestiging, kostenoptie OUR 

plus opslag over het 
transactiebedrag 

met een minimum opslag van 
met een maximum opslag van 

plus opslag bij ontbrekende BIC-
gegevens 
plus opslag bij overige instructies via 
Rabobank 

 
€ 13,00 

 
0,1% 

€ 8,00 
€ 35,00 

 
€ 10,00 

 
€ 10,00 

Spoedoverboeking uitgaand in 
euro 

via een handmatige 
(spoed)overboeking bij je Rabobank 
(aan de balie of telefonisch) 
 

 
 

€ 15,00 

Inkomende overboeking 
In vreemde valuta of vanuit 
landen buiten SEPA in euro  

[Wereldbetaling]2 

 
Met kostenoptie SHA 
Met kostenoptie BEN 

 
€ 8,00 

€ 8,00 + kosten 
buitenlandse bank3 

 

  

 

2 Er is sprake van een wisselkoers als de valutasoort van een inkomende of uitgaande overboeking niet 

hetzelfde is als de valutasoort van uw rekening. Raadpleeg www.rabobank.nl/wisselkoersen voor een indicatie 
van de koers die gebruikt wordt op het moment van het verwerken van de transactie. De door Rabobank 
gehanteerde wisselkoersen worden verhoogd met een opslag. 

3 De kosten van de buitenlandse bank worden ingehouden op het te ontvangen bedrag. 

 

http://www.rabobank.nl/wisselkoersen


 

0056, 0066 – 1 april 2022 

5 

Kaarten en contanten 

Aanbieden van een betaalpas 
Vervangende betaalpas  
[Rabo WereldPas] 
 
Extra betaalpas [Rabo 
WereldPas]4 

 

 

 
Per maand 
Totale jaarlijkse vergoeding 

€ 3,955 
 

 

    €0,00 
    €0,00 

Aanbieden van een creditcard 

Extra creditcard [Rabo GoldCard]4 

 
Per maand 
Totale jaarlijkse vergoeding 

 
   € 0,75 
   € 9,00 

Opname van contant geld 
Met een betaalpas in vreemde  
valuta [Rabo WereldPas] 

  
 

€ 0,00 + 1,2% koersopslag6 

Met een creditcard in euro 
[RaboCard, Rabo GoldCard] 

  
€ 4,507 

Met een creditcard in vreemde  
valuta [RaboCard, Rabo 
GoldCard] 

  

€ 4,50 + 2,0% koersopslag6 

Betalen met een betaalpas 
In vreemde valuta  
[Rabo WereldPas] 

  
 

€ 0,00 + 1,2% koersopslag 

Betalen met een creditcard 
In vreemde valuta  
[RaboCard, Rabo GoldCard] 

  
 

€ 0,00 + 2,0% koersopslag  

 

Debetstanden en bijbehorende diensten 

Rood staan  
[Rabo Kort Roodstaan] 

 9,9% 

Ongeoorloofd rood staan  0,0%  

 

 
4 Het is niet mogelijk een betaalpas of creditcard aan te houden op de ‘Extra betaalrekening’. 
5 Deze kosten gelden niet voor vervanging bij het verlopen van uw betaalpas. 
6 Bij een buitenlandse geldautomaat betaalt u mogelijk ook voor het gebruik van de automaat. U wordt 

hierover tijdens de geldopname geïnformeerd en kunt dan eventueel de geldopname nog annuleren. 
De Rabobank gebruikt voor opnames met de Rabo WereldPas, RaboCard en Rabo GoldCard de 
referentiewisselkoers zoals Mastercard en Visa deze vaststelt, en verhoogt deze met de koersopslag. Lees 
meer op rabobank.nl/wisselkoersen. Op deze site kunt u een rekenmodule vinden. Met deze module kunt u 
per transactie uitrekenen wat het verwachte transactiebedrag in euro’s inclusief wisselkoers is, en wat de 
procentuele marge is ten opzichte van de ECB wisselkoers.  
Als u het opnamebedrag door de buitenlandse bank laat omrekenen in euro, betaalt u bij een opname met 
de Rabo Wereldpas geen extra kosten, behoudens eventuele kosten in rekening gebracht door de 
buitenlandse bank. Bij een opname met de RaboCard of Rabo GoldCard betaalt u de kosten vermeld bij 
‘Opname van contant geld met een creditcard in euro’. 

7 Bij een geldopname in een land met een andere lokale muntsoort geldt dit tarief niet als u het opnamebedrag 

door de buitenlandse bank laat omrekenen in de lokale muntsoort. U betaalt dan de kosten vermeld bij 
‘Opname van contant geld met een creditcard in vreemde valuta’. 

 

http://www.rabobank.nl/wisselkoersen
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Overige diensten 

Papieren rekeningafschriften 
Maandelijks rekeningafschrift 

 
Per maand 
Totale jaarlijkse vergoeding 

 
€ 0,808 
€ 9,60 

Tweewekelijks rekeningafschrift Per maand 
Totale jaarlijkse vergoeding 

€ 1,70 
€ 20,40 

Wekelijks rekeningafschrift Per maand 
Totale jaarlijkse vergoeding 

€ 3,60 
€ 43,20 

Kopie rekeningafschrift Per stuk € 3,50 

Extra rekeningafschrift Samen met origineel, per stuk € 0,80 

 

Dienstenpakket Vergoeding  

Extra betaalrekening Per maand 
Totale jaarlijkse vergoeding 

€ 1,10 
€ 13,20 

Met inbegrip van een 
dienstenpakket dat bestaat uit: 
 

• Online bankieren via internet en 
mobiel [Rabo Online Bankieren] 

• Gebruik van Rabofoon (excl. 
belkosten) 

• Digitale rekeningafschriften 

• Financieel Jaaroverzicht 

• Kopie Financieel Jaaroverzicht 

• Rabo Alerts 

• Berichten alert via e-mail 

• Berichten alert via sms  

• overige Rabo Alerts via  
e-mail  

• overige Rabo Alerts via sms 

• pushberichten via Rabo App 

• Overboeking via Incasso 

• Overboeking via Acceptgiro 

• via Online bankieren 

• via de post9 

• Overboeking via Betaalverzoek 

• Overboeking via Eurobetaling 

• via Online bankieren 

• via iDEAL 

  

 
8 Als u geen gebruikmaakt van Rabo Online Bankieren ontvangt u maandelijks kosteloos een rekeningafschrift 

op papier. Bij verzending van het maandelijks rekeningafschrift naar het buitenland betaalt u € 1,70 per 
maand. 

9 Als u geen gebruikmaakt van Rabo Online Bankieren betaalt u geen kosten voor deze handeling. In alle 

andere gevallen betaalt u hiervoor wel kosten. 
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• via een 
overschrijvingsformulier9 

• via de balie van een 
Rabobankvestiging9 

• via een telefonische 
overboeking bij je 
Rabobank9 

• Overboeking uitgaand in 
vreemde valuta of naar landen 
buiten SEPA 

• via een Wereldbetaling met 
kostenoptie BEN 

• Inkomende overboekingen 

• via een Eurobetaling 

• via een Betaalverzoek 

• Inkomende overboeking in 
vreemde valuta of vanuit 
landen buiten SEPA 

• via een Wereldbetaling met 
kostenoptie OUR 

• Aanvragen 
overschrijvingsformulieren 

• Overstapservice 

 
  

 

 

Informatie over bijkomende diensten 
Informatie over vergoedingen voor diensten boven het aantal dat door het 
dienstenpakket wordt gedekt (exclusief de bovengenoemde vergoedingen) 

Dienst Vergoeding  

 
Extra Rabo Scanner 

   
€ 14,95 

 


