
 

 

 
 
 
 
 

Term Definitie 

  

De rekening onderhouden De aanbieder van de rekening beheert de rekening die op naam van de 
klant is geopend  

  

Uitgifte van een debetkaart 
De aanbieder van de rekening geeft een debetkaart uit die is gekoppeld 
aan de rekening van de klant. Elke betaling die met behulp van de 
debetkaart wordt gestart, wordt onmiddellijk afgeschreven van de rekening 
van de klant 

 

 
  

Uitgifte van een creditcard De aanbieder van de rekening geeft een betaalkaart uit die is gekoppeld 
aan de betaalrekening van de klant. Het bedrag van de betalingen die 
tijdens de overeengekomen periode met de kaart zijn gedaan, wordt op de 
aangegeven dag volledig of gedeeltelijk van de rekening van de klant 
afgeschreven. De kredietovereenkomst tussen de aanbieder van de 
rekening en de klant bepaalt of de klant rente betaalt over het geleende 
bedrag. 

 

 

 

 

 

 
  

Geldopname De klant neemt contant geld op van zijn/haar rekening. 
  

Storting in contanten De klant stort contant geld op zijn/haar rekening. 
  

SEPA-kredietoverschrijving 
De aanbieder van de rekening maakt geld over van de rekening van de 
klant naar een andere rekening, zoals opgedragen door de klant. Van 
toepassing op betalingen in EUR op rekeningen die zijn geopend in landen 
die deel uitmaken van het SEPA-gebied. 

 

 

 
 

Kredietoverschrijving 
buiten SEPA De aanbieder van de rekening maakt geld over van de rekening van de 

klant naar een andere rekening, zoals opgedragen door de klant. Van 
toepassing op betalingen niet in EUR of op betalingen naar rekeningen die 
zijn geopend in landen die geen deel uitmaken van het SEPA-gebied. 

 

 

 
  

Automatische incasso 
De klant geeft een andere persoon (begunstigde) het recht om de 
aanbieder van de rekening opdracht te geven om geld over te maken van 
de rekening van de klant naar de rekening van de begunstigde. De 
aanbieder van de rekening maakt het geld over aan de begunstigde op de 
dag of dagen die zijn overeengekomen tussen de klant en de begunstigde. 
Het bedrag kan variëren. 

 

 

 

 
  

Automatische betaling van 
De aanbieder van de rekening betaalt, in overeenstemming met de 
instructies die de klant vooraf heeft gegeven, de elektronische factuur van 
de begunstigde die via het systeem voor online bankieren van de betaler is 
ingediend. 

E-facturen 

 
  

Beheer van EUR 
De aanbieder van de rekening beheert de inkomende betalingen in EUR 
van de rekeningen die zijn geopend in landen die deel uitmaken van het 
SEPA-gebied. 

inkomende betalingen 
 

Beheer van grens- 

De aanbieder van de rekening beheert de inkomende betalingen die niet in 
EUR zijn, of betalingen van rekeningen die zijn geopend in landen die niet 
tot het SEPA-gebied behoren 

overschrijdende 
inkomende 

betalingen 
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