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Tarievenlijst NewB 

Geldig vanaf 01/04/2022 voor Klanten die zijn toegetreden sinds 01/04/2022. 

Geldig vanaf 01/06/2022 voor Klanten die zijn toegetreden voor 01/04/2022. 
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Dit document geeft een overzicht van de kosten verbonden aan de bankproducten en -diensten in het 
aanbod van NewB.  

Het document bestaat uit drie delen: 

1) Algemene uitleg bij het tarievenbeleid van NewB; 
2) Een gedetailleerd overzicht van de kosten verbonden aan de rekeningen en diensten van 

NewB; 
3) Het Europees standaarddocument voor de tarieven dat elke bank moet voorzien voor al haar 

betaalrekeningen zodat klanten gemakkelijk de rekeningen die door de verschillende banken 
worden aangeboden kunnen vergelijken.  

 

NewB en haar aparte tarievenbeleid 

NewB: een coöperatieve bank 

NewB is een ethische en duurzame coöperatieve Bank in dienst van een samenleving die de planeet 
en de mensenrechten respecteert. De leden (coöperanten) beslissen over de richting die de Bank 
uitgaat. Iedere Klant die nog geen Coöperant is, wordt dan ook gevraagd om dat te worden door 
minstens één coöperatief aandeel te kopen. Wanneer NewB vaststelt dat een Klant zich niet houdt 
aan de waarden en principes van de coöperatie, behoudt ze zich het recht voor om de bankrelatie te 
beëindigen. Een coöperatief aandeel kost € 20.  

Hoeveel kosten de bankproducten en -diensten van NewB? 

NewB hanteert voor haar Coöperanten geen vaste prijs voor het gebruik van een Rekening. De 
Coöperanten hebben via een bevraging beslist dat NewB het systeem van de vrije bijdrage zal 
uittesten.  

Dit systeem houdt in dat de Coöperanten voor het gebruik van hun Rekeningen en Kaart kiezen wat 
ze willen betalen naargelang hun middelen. Iedere Coöperant kan dus vrij kiezen hoeveel zij·hij 
betaalt, wetende welke kosten die producten en diensten inhouden voor de coöperatie, in alle 
transparantie. Zo zijn de producten en diensten van NewB voor iedereen toegankelijk.  

Voor Klanten die geen Coöperant van NewB zijn, wordt een minimumtarief toegepast. Zij kunnen het 
principe van de vrije bijdrage slechts genieten boven die minimumprijs. 

https://newb.coop/nl/betalen/kosten
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Die minimumprijs is niet van toepassing op minderjarige niet-Coöperanten, die net als de Coöperanten 
het principe van de vrije bijdrage zonder opgelegd minimumtarief genieten. 

Voor gezamenlijke Rekeningen volstaat dat één houder van die Rekening Coöperant is om voor die 
gezamenlijke Rekening het principe van de vrije bijdrage te kunnen genieten. 

U kunt bij NewB alleen een Spaarrekening of Effectenrekening openen als u een Betaalrekening heeft. 
U kunt beslissen om een Debetkaart te koppelen aan uw Betaalrekening.  

De aanbevolen maandelijkse bijdrage voor een Betaalrekening, een Spaarrekening en een Betaalkaart 
is € 6 (inclusief btw) voor Coöperanten. Als uw situatie het toelaat, kan u kiezen om een beetje meer 
te betalen, zodat mensen met minder middelen een beetje minder hoeven te betalen. Dit zijn de enige 
terugkerende kosten verbonden aan de Rekening en de Kaart. De Klanten kunnen die vrije bijdrage op 
ieder ogenblik wijzigen via de onlinebank. 

Wat de rechtspersonen betreft, kan een Betaalrekening momenteel enkel worden geopend als 
Betaalrekening gekoppeld aan een Effectenrekening of een door NewB toegekend krediet. Dat 
betekent dat de Betaalrekening geopend op naam van een Rechtspersoon enkel kan worden gebruikt 
voor de aan- en verkoop van Financiële Instrumenten die door NewB worden verdeeld of voor de 
inhouding van de vervaldagen van het door NewB toegekende krediet. Daarom is de Betaalrekening 
van een Rechtspersoon momenteel niet getarifeerd. 

De bestelling van een NewB-Digipass 1 . Om een Rekening te openen en aan te melden bij de 
Onlinebank, kunnen Klanten gratis gebruik maken van de app ‘NewB Mobile Banking’ op hun 
smartphone. Wie geen smartphone heeft of hem liever niet gebruikt, kan een NewB-Digipass 
bestellen. Klanten kunnen de Digipass ophalen in een Oxfam-winkel (€ 14,50) of thuis laten leveren (€ 
14,50 + € 3,50 verzendingskosten). Dat bedrag wordt gedebiteerd van de Rekening van de Klant zodra 
het saldo dat mogelijk maakt. 

Een ander tariefbeleid 

• Een transparant prijzenbeleid 

De producten en diensten die aan de Coöperanten ter beschikking worden gesteld, houden 
voor de coöperatie kosten in. Die kosten zijn op een transparante manier uitgelegd op de site 
van NewB.  

 
1 De Digipass is een persoonlijk elektronisch toestel dat op verzoek naar de Klant wordt gestuurd, toegang geeft 
tot de elektronische bankdiensten van NewB en de mogelijkheid biedt op een veilige manier verrichtingen uit te 
voeren. 

https://newb.coop/nl/betalen/kosten
https://newb.coop/nl/betalen/kosten
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• Een rechtvaardig prijsbeleid 

NewB wil haar mogelijk negatieve impact op de samenleving en de planeet zo klein mogelijk 
houden. De Bank belegt dan ook niet in schadelijke sectoren of producten zoals fossiele 
brandstoffen. Die sectoren zijn soms heel rendabel maar ook heel schadelijk. Dankzij de winst 
die sommige banken uit dit type activiteit halen, kunnen ze bepaalde producten tegen een 
lagere prijs aanbieden. Bij NewB zijn de prijzen van de producten ondubbelzinnig en niet 
gekoppeld aan andere: de prijs van een product stemt overeen met de werkelijke kostprijs 
voor de coöperatie.  

• Een prijsbeleid dat niet strijdig is met het belang van de Klant 

Het doel van NewB is niet om aan haar Klanten zo veel mogelijk producten te verkopen, die 
ze misschien niet nodig hebben. NewB wil dan ook geen prijsbeleid toepassen waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de belangen van de Klanten. Daarmee wordt bijvoorbeeld 
bedoeld: 

- Een vorm van kruissubsidiëring: NewB hanteert geen prijzen die lager liggen dan de 
kostprijs om Klanten aan te trekken om hen dan later hogere tarieven aan te rekenen 
voor andere producten. 

 
- “Freemium”: Freemium is een praktijk die erin bestaat een product met beperkte 

functies gratis aan te bieden, en daarna de toegang tot uitgebreidere functies te 
factureren. NewB biedt per type product slechts één versie van het product aan en 
weigert de facto dat soort praktijk. 

De tarieven die NewB toepast, zijn in overeenstemming met die van de markt. Voor een vergelijking 
van de jaarlijkse kosten die verbonden zijn aan de representatiefste diensten van een Betaalrekening, 
kunt u terecht op deze site : Vergelijkingstool zichtrekeningen | Wikifin.  

De basisbankdienst van NewB 

Conform het Wetboek van economisch recht en artikel 2.1 van de Algemene bankvoorwaarden heeft 
elke Consument die aan de bij wet bepaalde voorwaarden voldoet, het recht om een Betaalrekening 
bij NewB te openen en een Betaalkaart te hebben.  

Elke bank moet de basisbankdienst aanbieden en kan een bijdrage vragen die wettelijk begrensd is. In 
dit kader past NewB het model van de vrije bijdrage toe zowel voor Coöperanten als voor personen 
die geen Coöperant zijn en die aan de bij wet bepaalde voorwaarden voldoen om deze dienst te 
genieten: wie dit het meest nodig heeft kan gratis gebruik maken van de NewB bankdiensten en 
ervoor kiezen om geen maandelijkse kosten te betalen. 

 

https://www.wikifin.be/nl/budget-betalen-lenen-en-verzekeren/vergelijkingstool-zichtrekeningen
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Kosten verbonden aan de Rekeningen en diensten 

Betaalrekening 

Betaalrekening 

Voor Coöperanten: Beheer van de Rekening, 
betaalverrichtingen en diensten van de 
Onlinebank en de Mobiele app 

Vrije bijdrage gekozen door de Klant-natuurlijke 
persoon, gaande van € 0 tot € 15 per maand 
(inclusief btw). 

De gekozen prijs wordt maandelijks gefactureerd 
en automatisch afgehouden van de 
Betaalrekening. 

De Betaalrekening van een Rechtspersoon is 
momenteel niet getarifeerd. 

De prijs die NewB voor haar Coöperanten 
aanbeveelt voor een Betaalrekening (zonder kaart)  
is € 3 per maand (inclusief btw). 

Kiest de klant ervoor om € 3 per maand te betalen, 
dan is de totale jaarlijkse kost € 36 (inclusief btw).  

De kosten die voortvloeien uit de 
betaalverrichtingen zijn onderworpen aan de btw, 
in tegenstelling tot de kosten voor het beheer van 
de rekening. Zo is 60% van de vrije bijdrage 
onderworpen aan de btw. 

Voor niet-Coöperanten: Beheer van de 
Rekening, betaalverrichtingen en diensten 
van de Onlinebank en de Mobiele app 

Vrije bijdrage gekozen door de Klant-natuurlijke 
persoon, gaande van € 4 tot € 15 per maand 
(inclusief btw). 

De gekozen prijs wordt maandelijks gefactureerd 
en automatisch afgehouden van de 
Betaalrekening. 

De Betaalrekening van een Rechtspersoon is 
momenteel niet getarifeerd. 

De minimumprijs voor personen die geen 
Coöperant zijn voor een Betaalrekening (zonder 
kaart) bedraagt € 4 per maand (inclusief btw). 

Kiest de klant ervoor om € 4 per maand te betalen, 
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dan is de totale jaarlijkse kost € 48 (inclusief btw).  

De kosten die voortvloeien uit de 
betaalverrichtingen zijn onderworpen aan de btw, 
in tegenstelling tot de kosten voor het beheer van 
de rekening. Zo is 60% van de vrije bijdrage 
onderworpen aan de btw. 

Rekeninguittreksels 

Online rekeninguittreksels Gratis 

Valutadatum 

Kredietverrichtingen Datum van verwerking 

Debetverrichtingen Datum van verwerking 

Overschrijvingen 

Overschrijvingen in euro in de SEPA-zone2 Gratis 

Overschrijvingen buiten de SEPA-zone Momenteel niet beschikbaar 

Onmiddellijke oveschrijvingen Momenteel niet beschikbaar 

Betaalkaarten 

Zie hieronder 

Maximumsaldo 

Niet van toepassing 

Rentevoeten 

Creditrentevoet voor klanten met minder dan 
€ 100.000 op hun Rekeningen 

Jaarlijks percentage : 0% 

Creditrentevoet voor klanten met € 100.000 of 
meer op hun Rekeningen 

Jaarlijks percentage: -0,70% (maandelijks 
gedebiteerd) op alle bedragen op de 

 
2 De SEPA-zone zijn de 27 lidstaten van de Europese Unie aangevuld met IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, 
Zwitserlang, Monaco, Andorra, San Marino, het Verenigd Koninkrijk, Vaticaanstad, Mayotte, Saint-Pierre en 
Miquelon, Guernsey, jersey en Isle of Man. 
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Rekeningen van de klanten met een kapitaal van 
€ 100.000 of meer 

Debetrentevoet bij niet-toegelaten 
overschrijding 

Jaarlijks percentage: 10% 

Bijzondere kosten 

Kosten voor poging tot recuperatie van verkeerd 
betaalde bedragen 

Gratis. De kosten die eventueel worden 
aangerekend door de begunstigde instelling 
worden evenwel doorgerekend aan de klant.  

Ingebrekestelling in geval van niet-naleving van 
de toepasselijke voorwaarden 

€ 7,50 + verzendingskosten 

 

Spaarrekening 

Enkel beschikbaar voor natuurlijke personen. Niet voor Rechtspersonen. 

Spaarrekening 

Beheren van de Rekening en diensten van de 
Onlinebank en de Mobiele app 

Gratis 

Rekeninguittreksels 

Online rekeninguittreksels Gratis 

Valutadatum  

Kredietverrichtingen Datum van verwerking 

Debetverrichtingen Datum van verwerking 

Overschrijvingen 

Overschrijving naar een Betaalrekening van 
dezelfde rekeninghouder 

Gratis 

Maximumsaldo 

Niet van toepassing 

Rentevoeten 

Creditrentevoet voor klanten met minder dan Jaarlijks percentage: 0% 
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€ 100.000 op hun Rekeningen 

Creditrentevoet voor klanten met € 100.000 of 
meer op hun Rekeningen 

Jaarlijks percentage: -0,70% (maandelijks 
gedebiteerd) op alle bedragen op de Rekeningen 
van de klanten met een kapitaal van € 100.000 
of meer 

Getrouwheidspremie 0% 

Bijzondere kosten 

 

Ingebrekestelling in geval van niet-naleving van 
de toepasselijke voorwaarden 

€ 7,50 + verzendingskosten 

 

 

Kaarten met onmiddellijke debitering Bancontact Visa Debet 

Enkel beschikbaar voor natuurlijke personen. Niet voor Rechtspersonen.  

Bestelling van de Kaart 

Voor Coöperanten: Beheer van de Kaart en 
betaalverrichtingen met de Kaart 

Vrije bijdrage gekozen door de Klant, gaande van 
€ 0 tot € 15 per maand (btw inbegrepen).  

De gekozen prijs wordt maandelijks gefactureerd 
en automatisch afgehouden van de 
Betaalrekening. 

De prijs die NewB voor haar Coöperanten 
aanbeveelt voor de Kaart is € 3 per maand 
(inclusief btw). Die prijs komt bovenop de vrije 
bijdrage voor het beheer van de Betaalrekening. 
De prijs die NewB aanbeveelt voor een 
Betaalrekening en een Kaart is dus € 6 per 
maand (inclusief btw) voor haar Coöperanten. 

Het totaal van de jaarlijkse kosten voor de 

Rekeningen en de Kaart indien de Klant beslist 

om € 6 per maand te betalen, bedraagt € 72 (btw 

inbegrepen). 

De kosten voor het beheer van de Kaart zijn voor 

60% onderworpen aan de btw. 
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Voor niet-Coöperanten: Beheer van de Kaart en 
betaalverrichtingen met de Kaart 

Vrije bijdrage gekozen door de Klant, gaande van 
€ 7 tot € 15 per maand (btw inbegrepen).  

De gekozen prijs wordt maandelijks gefactureerd 
en automatisch afgehouden van de 
Betaalrekening. 

De minimumprijs voor de Kaart is € 3 per maand 
(inclusief btw). Die prijs komt bovenop de vrije 
bijdrage voor het beheer van de Betaalrekening. 
De minimumprijs voor een Betaalrekening en 
een Kaart is dus € 7 per maand (inclusief btw) 
(+€ 3 per maand per bijkomende Kaart). 

Het totaal van de jaarlijkse kosten voor de 

Rekeningen en de Kaart indien de Klant beslist 

om € 7 per maand te betalen, bedraagt € 84 (btw 

inbegrepen). 

De kosten voor het beheer van de Kaart zijn voor 
60% onderworpen aan de btw. 

Betalingen aan betaalterminals en op internet 

In euro, in de Europese Economische Ruimte* Gratis 

In euro, buiten de Europese Economische 
Ruimte* 

 

€ 0,25 per betaling + 1% van het bedrag van de 
transactie 

 

In buitenlandse valuta € 0,25 per betaling + 1% van het bedrag van de 
transactie 

Opnemingen aan geldautomaten 

In euro, in de Europese Economische Ruimte*  € 0,70 per opneming 

In euro, buiten de Europese Economische 
Ruimte* 

€ 1 per opneming + 1,5% van het bedrag van de 

opneming 

In buitenlandse valuta € 1 per opneming + 1,5% van het bedrag van de 

opneming 

Wisselkoers 
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Wisselkoers toegepast op Visa-transacties : wisselkoers van de Europese Centrale Bank op de dag 

van ontvangst van de transacties. Voor valuta’s waarvan de wisselkoers niet wordt gevolgd door de 

Europese Centrale Bank is de Visa-wisselkoers van toepassing. De Visa-wisselkoersen kunnen 

worden geraadpleegd op https://www.visa.com.au/travel-with-visa/exchange-rate-calculator.html 

Vervanging van de kaart in geval van fraude, diefstal of verlies 

Vervanging van de kaart in geval van fraude, 

diefstal of verlies 

€ 5 

*De Europese Economische Ruimte bestaat uit Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en de 27 landen 

van de Europese Unie. 

Effectenrekening 

Om een volledig zicht te hebben op alle kosten die in het fonds worden ingehouden en die worden 
meegerekend in de netto-inventariswaarde, op de taksen en voor een raming van de kosten, onkosten 
en taksen gebaseerd op een concreet voorbeeld van een inschrijving in een compartiment van de 
bevek NewB Invest, raadpleeg de Ex-ante raming van de kosten, vergoedingen en heffingen hier 
beschikbaar:https://files.newb.coop/nl/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-
charges/Ex-ante-raming-kosten-vergoedingen-heffingen.pdf en het Prospectus van de Bevek NewB 
Invest hier beschikbaar: https://files.newb.coop/nl/public/newbinvest-prospectus/prospectus.pdf. 
 

Effectenrekening 

Opening en beheer van de Rekening en diensten 
van de Onlinebank en de Mobiele app  

Gratis 

Intekening op aandelen van NewB Invest (belegging) 

Intekening met indirecte inschrijving via NewB 

die handelt als nominee 

Zie Ex-ante raming van de kosten, 

vergoedingen en heffingen – hier beschikbaar:  

https://files.newb.coop/nl/public/newbinvest-
ex-ante-estimation-costs-fees-charges/Ex-ante-
raming-kosten-vergoedingen-heffingen.pdf  

Intekening met directe inschrijving in het 

register van aandeelhouders van NewB Invest 

Zie Ex-ante raming van de kosten, 

vergoedingen en heffingen– hier beschikbaar:  

https://files.newb.coop/nl/public/newbinvest-
ex-ante-estimation-costs-fees-charges/Ex-ante-
raming-kosten-vergoedingen-heffingen.pdf  

Terugkoop van aandelen van NewB Invest (doorverkoop van belegging) 

https://www.visa.com.au/travel-with-visa/exchange-rate-calculator.html
https://files.newb.coop/nl/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/Ex-ante-raming-kosten-vergoedingen-heffingen.pdf
https://files.newb.coop/nl/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/Ex-ante-raming-kosten-vergoedingen-heffingen.pdf
https://files.newb.coop/nl/public/newbinvest-prospectus/prospectus.pdf
https://files.newb.coop/nl/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/Ex-ante-raming-kosten-vergoedingen-heffingen.pdf
https://files.newb.coop/nl/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/Ex-ante-raming-kosten-vergoedingen-heffingen.pdf
https://files.newb.coop/nl/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/Ex-ante-raming-kosten-vergoedingen-heffingen.pdf
https://files.newb.coop/nl/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/Ex-ante-raming-kosten-vergoedingen-heffingen.pdf
https://files.newb.coop/nl/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/Ex-ante-raming-kosten-vergoedingen-heffingen.pdf
https://files.newb.coop/nl/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/Ex-ante-raming-kosten-vergoedingen-heffingen.pdf
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Zie Ex-ante raming van de kosten, vergoedingen en heffingen– hier beschikbaar:  

https://files.newb.coop/nl/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/Ex-ante-
raming-kosten-vergoedingen-heffingen.pdf 

Overdracht van effecten  

Omzetting van een effect dat via de nominee 
wordt aangehouden, in een directe inschrijving 
in het register van NewB Invest 

€ 200  

Overdracht van een effect naar een 
Effectenrekening van een andere financiële 
instelling  

€ 60 

Overdracht van een effect naar een andere 
Effectenrekening van NewB 

€ 0 

Overdracht van een effect van een 
Effectenrekening van andere financiële 
instelling naar een Effectenrekening van NewB 

Niet van toepassing 

Sluiting van de Effectenrekening 

Overdracht van de effecten naar een andere 
Effectenrekening van NewB 

€ 0 

Overdracht van de effecten naar een 
Effectenrekening van een andere financiële 
instelling 

€ 60 

Bijzondere kosten 

Kosten voor het terugvorderen  van de jaarlijkse 
taks in geval van niet-betaling door de Klant 

€ 60  

Ingebrekestelling in geval van niet-naleving van 
de toepasselijke voorwaarden 

€ 7,50 + verzendingskosten 

 

Authenticatiemethode 

Door de klant gekozen authenticatiemethode 

Authenticatie via de NewB-app Gratis 

Bestelling van een Digipass die kan worden 
opgehaald in een Oxfam-winkel 

 

€ 14,50 

Bestelling van een Digipass die thuis wordt 
geleverd 

€ 14,50 + € 3,50 verzendingskosten 
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Beheer van het opvolgingsdossier 

Gratis 
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Informatiedocument betreffende de vergoedingen 

Naam van de rekeningaanbieder: NewB 

Naam van de rekening: Betaalrekening voor particulieren 

Datum: 01/04/2022 

• 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 eerste 
deel van dit document. 

• Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen is kosteloos 
beschikbaar (https://www.newb.coop/nl/documents). 
 

Dienst Vergoeding 

Algemene rekeningdiensten 

Voor Coöperanten: Beheer van de rekening, 
betaalverrichtingen en de diensten van de 
Onlinebank en de Mobiele app 

Vrije bijdrage gekozen door de Klant-natuurlijke 
persoon, gaande van € 0 tot € 15 per maand 
(inclusief btw). 

De gekozen prijs wordt maandelijks 
gefactureerd en automatisch afgehouden van 
de Betaalrekening. 

De Betaalrekening van een Rechtspersoon is 
momenteel niet getarifeerd. 

De prijs die NewB voor haar Coöperanten 
aanbeveelt voor een Betaalrekening (zonder 
kaart)  is € 3 per maand (inclusief btw). 

Kiest de klant ervoor om € 3 per maand te 
betalen, dan is de totale jaarlijkse kost € 36 
(inclusief btw).  

De kosten die voortvloeien uit de 
betaalverrichtingen zijn onderworpen aan de 
btw, in tegenstelling tot de kosten voor het 
beheer van de rekening. Zo is 60% van de vrije 
bijdrage onderworpen aan de btw. 

https://www.newb.coop/nl/documents
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Voor niet-Coöperanten: Beheer van de 
Rekening, betaalverrichtingen en diensten van 
de Onlinebank en de Mobiele app 

Vrije bijdrage gekozen door de Klant-natuurlijke 
persoon, gaande van € 4 tot € 15 per maand 
(inclusief btw). 

De gekozen prijs wordt maandelijks 
gefactureerd en automatisch afgehouden van 
de Betaalrekening. 

De Betaalrekening van een Rechtspersoon is 
momenteel niet getarifeerd. 

De minimumprijs voor personen die geen 
Coöperant zijn voor een Betaalrekening (zonder 
kaart) bedraagt € 4 per maand (inclusief btw). 

Kiest de klant ervoor om € 4 per maand te 
betalen, dan is de totale jaarlijkse kost € 48 
(inclusief btw).  

De kosten die voortvloeien uit de 
betaalverrichtingen zijn onderworpen aan de 
btw, in tegenstelling tot de kosten voor het 
beheer van de rekening. Zo is 60% van de vrije 
bijdrage onderworpen aan de btw. 

Betalingen (exclusief kaarten) 

Overschrijving SEPA 
 

Gratis 
 

Doorlopende betalingsopdracht SEPA Gratis 

Domiciliëring SEPA Gratis 

Overschrijving buiten de SEPA-zone NVT 

Overschrijving in andere valuta dan de euro NVT 

Kaarten en contanten 

Voor Coöperanten: Aanbieden van een 
Bancontact-Visa debetkaart, beheer van de 
Kaart en betaalverrichtingen met de Kaart 

Vrije bijdrage gekozen door de Klant, gaande 
van € 0 tot € 15 per maand (btw inbegrepen).  

De gekozen prijs wordt maandelijks 
gefactureerd en automatisch afgehouden van 
de Betaalrekening. 

De prijs die NewB voor haar Coöperanten 
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aanbeveelt voor de Kaart is € 3 per maand 
(inclusief btw). Die prijs komt bovenop de vrije 
bijdrage voor het beheer van de Betaalrekening. 
De prijs die NewB aanbeveelt voor een 
Betaalrekening en een Kaart is dus € 6 per 
maand (inclusief btw) voor haar Coöperanten. 

Het totaal van de jaarlijkse kosten voor de 

Rekeningen en de Kaart indien de Klant beslist 

om € 6 per maand te betalen, bedraagt € 72 

(btw inbegrepen). 

De kosten voor het beheer van de Kaart zijn voor 
60% onderworpen aan de btw. 

Voor niet-Coöperanten: Beheer van de Kaart en 
betaalverrichtingen met de Kaart 

Vrije bijdrage gekozen door de Klant, gaande 
van € 7 tot € 15 per maand (btw inbegrepen).  

De gekozen prijs wordt maandelijks 
gefactureerd en automatisch afgehouden van 
de Betaalrekening. 

De minimumprijs voor de Kaart is € 3 per maand 
(inclusief btw). Die prijs komt bovenop de vrije 
bijdrage voor het beheer van de Betaalrekening. 
De minimumprijs voor een Betaalrekening en 
een Kaart is dus € 7 per maand (inclusief btw) 
(+€ 3 per maand per bijkomende Kaart). 

Het totaal van de jaarlijkse kosten voor de 

Rekeningen en de Kaart indien de Klant beslist 

om € 7 per maand te betalen, bedraagt € 84 

(btw inbegrepen). 

De kosten voor het beheer van de Kaart zijn voor 
60% onderworpen aan de btw. 

Geldopnemingen in euro, in de Europese 
Economische Ruimte* 

€ 0,70 per opneming 

Geldopnemingen in euro, buiten de Europese 
Economische Ruimte* 

€ 1 per opneming + 1,5% van het bedrag van de 
opneming 

Geldopneming in buitenlandse valuta € 1 per opneming + 1,5% van het bedrag van de 
opneming 

Betaling in euro, in de Europese Economische 
Ruimte* 

Gratis 

Betaling in euro, buiten de Europese 
Economische Ruimte* 

€ 0,25 per betaling + 1% van het bedrag van de 
transactie 
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Betaling in buitenlandse valuta € 0,25 per betaling + 1% van het bedrag van de 
transactie 

Wisselkoers Wisselkoers van de Europese Centrale Bank op 

de dag van ontvangst van de transacties. Voor 

valuta’s waarvan de wisselkoers niet wordt 

gevolgd door de Europese Centrale Bank is de 

Visa-wisselkoers van toepassing. De Visa-

wisselkoersen kunnen worden geraadpleegd op 

https://www.visa.com.au/travel-with-

visa/exchange-rate-calculator.html 

Debetstanden en bijbehorende diensten 

Niet-geoorloofde debetstand Debetrentevoet van 10% op het niet-
geoorloofde negatieve saldo  

Overige diensten 

Online rekeningsuittreksels 
 
Weigering van een overschrijving, doorlopende 
betalingsopdracht of domiciliëringsopdracht 
wegens ontoereikend saldo 
 
Bestelling of vervanging van een Digipass: 
- ophalen in een Oxfam-winkel 
- levering aan huis  

Gratis 
 
Gratis 
 

 
 
 
€ 14,5 
€ 14,50 + € 3,50 verzendkosten 

*De Europese Economische Ruimte bestaat uit Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en de 27 landen 
van de Europese Unie. 

 

Globale kostenindicator Klant-Coöperant van de NewB: De algemene 
kosten variëren naargelang de beslissingen van 
de klant: 

- De gekozen vrije bijdrage die de klant-
Coöperant betaalt (NewB beveelt € 6 
per maand (inclusief btw) aan voor een 
Rekening en een Kaart); 

- De keuze om een Digipass te bestellen 
(€ 14,50 (+ € 3,50 verzendkosten)) 

 
Klant die geen Coöperant is van NewB: 

- De gekozen vrije bijdrage die de klant-
niet-Coöperant betaalt met een 

https://www.visa.com.au/travel-with-visa/exchange-rate-calculator.html
https://www.visa.com.au/travel-with-visa/exchange-rate-calculator.html
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minimum van € 7 per maand (inclusief 
btw) voor een Rekening en een Kaart 
(+ € 3 per maand per bijkomende 
Kaart). 

- De keuze om een Digipass te bestellen 
(€ 14,50 (+ € 3,50 verzendkosten)) 

 

 


