
Uitleg bij de tabel

Tot en met kredietlimiet

Hier ziet u vier voorbeelden van bedragen die u rood kunt staan. In kolom 4 staat wat u totaal aan rente en aflossing betaalt als 

u een van deze bedragen gedurende 3 maanden rood staat.

Debetrente op jaarbasis

Dit is de variabele rente die u voor een lening betaalt, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis (effectieve jaarrente).

De variabele rente kan wijzigen gedurende de duur van het krediet. 

Tarieven

Rabo Kort Roodstaan
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De kosten van Rabo Kort Roodstaan hangen af van hoelang en hoeveel u rood staat. In onderstaande tabel 
ziet u enkele rekenvoorbeelden. Zo krijgt u een idee van de kosten. 

Tot en met kredietlimiet Debetrente op jaarbasis Jaarlijkse Kosten Percentage (JKP) Het totaal door u te betalen bedrag

€ 500 9,9 % 14,4 % € 517

€ 1000 9,9 % 12,1% € 1.029

€ 2500 9,9 % 10,8% € 2.565
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Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) 

Dit zijn de totale kosten die u betaalt voor het krediet, uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag. Voor de 

berekening van dit percentage hanteert de Rabobank de volgende uitgangspunten: 

- u heeft het goedkoopste betaalpakket dat wij aanbieden;

- u betaalt het krediet na drie maanden inclusief rente terug;

- de debetrente en de kosten van het krediet blijven gelijk;

- u neemt het hele krediet in één keer op;

- u doet geen heropnames van het krediet;

- u lost niet extra af op het krediet;

- er zijn geen betalingsachterstanden.

Het totale door u te betalen bedrag 

Hier ziet u wat u totaal betaalt als u gedurende 3 maanden het in kolom 1 genoemde bedrag rood staat. Dit bedrag bestaat uit de 

aflossing van het geleende geld, de rente en de kosten voor uw betaalpakket.

Rentepercentage bij overschrijding

Bij een overschrijding van de kredietlimiet bedraagt de rente 9,9%. Deze rente is variabel. Wij kunnen deze rente wijzigen. Een 

overschrijding ontstaat als u meer rood staat dan uw kredietlimiet toelaat. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat wij de 

debetrente of kosten van uw betaalpakket van uw rekening afboeken.
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