
LIJST VAN DE MEEST REPRESENTATIEVE AAN EEN BETAALREKENING VERBONDEN DIENSTEN 

TERM  DEFINITIE 
BEHEREN VAN DE REKENING De rekeningaanbieder beheert de rekening in euro voor de 

klant. 

AANBIEDEN VAN EEN DEBETKAART De rekeningaanbieder verschaft een debetkaart die 
gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het bedrag van 
elke transactie die met de debetkaart wordt uitgevoerd, 
wordt onmiddellijk en volledig afgehouden van de rekening 
van de klant. 

GELDOPNEMING IN EURO  De klant neemt geld op van zijn of haar eigen rekening in 
euro. 

GELDOPNEMING IN ANDERE VALUTA  De klant neemt geld op van zijn of haar eigen rekening in 
andere valuta dan de euro.  

OVERSCHRIJVING IN EURO De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant, 
geld over van de rekening van de klant naar een andere 
rekening, in euro in de SEPA-zone. 

DOORLOPENDE BETALINGSOPDRACHT De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant, 
regelmatig een vast geldbedrag over van de rekening van 
de klant naar een andere rekening. 

DOMICILIËRING De klant geeft toestemming aan iemand anders (de 
begunstigde) om aan de rekeningaanbieder de instructie te 
geven geld over te maken van de rekening van de klant 
naar die van de begunstigde. De rekeningaanbieder maakt 
vervolgens geld over aan de begunstigde op een door de 
klant en de begunstigde overeengekomen datum of data. 
Het bedrag kan variëren. 

GEOORLOOFDE DEBETSTAND De rekeningaanbieder en de klant komen vooraf overeen 
dat de klant in negatief mag gaan wanneer er geen geld 
meer beschikbaar is op de betaalrekening van de klant. In 
deze overeenkomst wordt ook het maximumbedrag 
bepaald dat ter beschikking kan worden gesteld, en of de 
klant vergoedingen en rente in rekening wordt gebracht. 

REKENINGVERZEKERING De rekeningaanbieder biedt een verzekering aan 
verbonden aan de rekening van de klant. 

REKENINGUITTREKSELS  De rekeningaanbieder verstrekt informatie over het saldo 
en de verrichtingen op de rekening van de klant. 

Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, B-1210 Brussel – IBAN: BE23 0529 0064 6991 - RPR  

Brussel - BTW BE 0403.201.185 - FSMA Nr 019649 A.. 

 


