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Tarievenlijst NewB 

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.  

Waar de btw van toepassing is, zijn de tarieven vermeld in dit document inclusief btw. 

 

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. Daarom is het nodig om op zijn minst houder te zijn van één coöperatief aandeel van NewB 
(of zich te verbinden er een te kopen) om een Rekening te kunnen openen of gebruik te maken van 
een van de andere producten van de coöperatie. Een coöperatief aandeel kost 20 euro.  

Hoeveel zullen de bankdiensten van NewB kosten? 

NewB hanteert 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 de Rekeningen een bedrag betalen dat 
overeenstemt met hun middelen. Iedereen kan dus vrij kiezen hoeveel zij· hij betaalt, wetende wat de 
reële kost voor NewB is, in alle transparantie. Zo zijn de producten en diensten van NewB voor 
iedereen toegankelijk.  

De aanbevolen maandelijkse bijdrage voor het gebruik van een Zichtrekening is 2 EUR. U kunt bij NewB 
alleen een Spaarrekening openen als u een Zichtrekening heeft, maar de Spaarrekening is gratis. Als 
uw situatie het toelaat, kan u kiezen om een beetje meer te betalen, zodat mensen met minder 

https://newb.coop/nl/costs
https://newb.coop/nl/costs
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middelen een beetje minder hoeven te betalen. Dit zijn de enige terugkerende kosten verbonden aan 
de Rekening.  

Een transparant tarievenbeleid 

NewB wil een transparant en rechtvaardig tarievenbeleid. 

Op dit moment kunnen maar twee soorten kosten worden aangerekend voor de rekeningen: 

- De vrije bijdrage, zoals hierboven beschreven: elke Klant kiest bewust wat zij·hij maandelijks 
zal betalen bij de opening van haar· zijn eerste Rekening bij de bank. Klanten kunnen op elk 
moment hun vrije bijdrage aanpassen via de klantendienst van NewB. 

- De bestelling van een NewB-Digipass1. Om een Rekening te openen en aan te melden bij de 
online Bank kunnen Klanten met een Smartphone gratis gebruik maken van de Mobiele NewB-
app. Wie geen Smartphone heeft kan een NewB-Digipass bestellen (14,50 € (+ 3,50 € 
verzendkosten)). Klanten kunnen de Digipass ophalen in een Oxfam Wereldwinkel of hem 
thuis laten leveren.  

Op dit moment wordt geen enkele andere kost aangerekend. Wat er op macro-economisch niveau 
gebeurt kunnen we niet voorspellen. Als het bankproject staat of valt met een dergelijke beslissing 
zullen we het op dat moment moeten bekijken. Zoals steeds zal dit nooit onverwacht en elke mogelijke 
wijziging zal vooraf worden gecommuniceerd conform artikel 1.7 van de Algemene Bankvoorwaarden. 

De basisbankdienst van NewB 

Conform het Wetboek van economisch recht en artikel 2.1 van de Algemene bankvoorwaarden heeft 
elke Consument het recht om een Zichtrekening bij NewB te openen.  

Elke bank moet de basisbankdienst aanbieden en kan een bijdrage vragen die wettelijk begrensd is. In 
dit kader zorgt NewB’s model van de vrije bijdrage voor maximale inclusie: wie dit het meest nodig 
heeft kan gratis gebruik maken van de NewB bankdiensten en ervoor kiezen om geen maandelijkse 
kosten te betalen. 

 

 

 
1 De Digipass is een persoonlijk, elektronisch toestel dat naar de Klant wordt gestuurd op haar· zijn vraag. Met 
de Digipass heeft de klant toegang tot de elektronische bankdiensten van NewB en kan zij·hij verrichtingen 
beveiligd uitvoeren. 
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Kosten verbonden aan de Rekeningen en diensten 

Zichtrekening 

Opening van een zichtrekening 

Beheren van de rekening De Klant kan een vrije bijdrage betalen gaande 
van 0 tot 15 euro per maand. De gekozen prijs 
wordt maandelijks gefactureerd en automatisch 
afgehouden van de Zichtrekening. 

De aanbevolen prijs door NewB (die 
overeenstemt met de kost van de dienst) is 2 
euro per maand. 

Kiest de klant ervoor om 2 euro per maand te 
betalen, dan is de jaarlijkse kost 24 euro.  

Rekeninguittreksels 

Online rekeninguittreksels Gratis 

Valutadatum 

Overschrijving in euro voor kredietverrichtingen Datum van verwerking 

Overschrijving in euro voor debetverrichtingen Datum van verwerking 

Overschrijvingen 

Overschrijvingen in de SEPA-zone2 Gratis 

Overschrijvingen buiten de SEPA-zone NVT 

Onmiddellijke oveschrijvingen NVT 

Betaalkaarten 

De betaalkaart zal beschikbaar zijn in 20213.  

 
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. 
3 De Bank is nog maar pas gelanceerd. Omwille van technische beperkingen is het niet mogelijk om onmiddellijk 
een betaalkaart aan de Rekening te koppelen.   
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Maximumsaldo 

NVT 

 

 

Rente 

Debetrentevoet NVT 

Kredietrentevoet NVT 

Spaarrekening 

Opening van een spaarrekening 

Beheren van de rekening Gratis 

Rekeninguittreksels 

Online rekeninguittreksels Gratis 

Valutadatum  

Overschrijving in euro voor kredietverrichtingen Datum van verwerking 

Overschrijving in euro voor debetverrichtingen Datum van verwerking 

Overschrijvingen 

Overschrijving naar een zichtrekening van 
dezelfde rekeninghouder 

Gratis 

Maximumsaldo 

NVT 

Rente 

Kredietrentevoet 0% 

Debetrentevoet NVT 

Getrouwheidspremie 0% 
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Authenticatiemethode 

Door de klant gekozen authenticatiemethode 

Authenticatie via de NewB-app 0€ 

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

 

14,50 euro  

Bestelling van een Digipass die thuis wordt 
geleverd 

14,50 € (+ 3,50 € verzendkosten) 

 

Beheer van het opvolgingsdossier 

Gratis 



                                                                                              

 
NewB – Tarievenlijst 

Nov 2020  
  V.1
  6 
 

Informatiedocument betreffende de vergoedingen 

 

Naam van de rekeningaanbieder: NewB 

Naam van de rekening: Zichtrekening voor particulieren 

Datum : 16/11/2020 

• 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 

Beheren van de rekening Vrije bijdrage die de klant zelf kiest, variërend 
van 0 tot 15 euro per maand. Het gekozen tarief 
wordt maandelijks gefactureerd en automatisch 
afgehouden van de Zichtrekening. 
Het tarief dat NewB aanbeveelt (en dat 
overeenstemt met de reële kost van de dienst) 
is 2 euro.  
Het totaal aan maandelijkse kosten als de klant 
beslist om 2 euro per maand te betalen is 24 
euro.  
 
 

Betalingen (exclusief kaarten) 

Overschrijving SEPA 
Doorlopende betalingsopdracht SEPA 
Domiciliëring SEPA 
Overschrijving buiten de SEPA-zone 
Overschrijving in andere valuta dan de euro  

Gratis 
Gratis 
Gratis 
NVT 
NVT 

Kaarten en contanten 

Geldopneming: 
- in winkels die geldopnemingen toestaan 

 
NVT 

https://www.newb.coop/nl/documents
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- aan een geldautomaat van een andere bank 
 

Aanbieden: 
- van een debetkaart 
- van een kredietkaart 

NVT 
 

 
NVT. De kaarten zullen in 2021 beschikbaar zijn 
NVT. NewB biedt geen kredietkaart aan 

Debetstanden en bijbehorende diensten 

Geoorloofde debetstand NVT. Debetstanden zijn voorlopig niet 
toegelaten. Betalingsopdrachten voor een 
bedrag hoger dan het beschikbare saldo worden 
automatisch geweigerd.  

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) 

 

Globale kostenindicator De algemene kosten variëren naargelang de 
beslissingen van de klant: 

- De gekozen vrije bijdrage die de klant 
betaalt (NewB beveelt 2 euro per 
maand aan) 

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

 


