
Internationale  
Overboeking

Volg deze stappen voor het versturen van  
je internationale overboeking:

 Sla het formulier op. Vul dan de gegevens van je opdracht hieronder in.  
 Je hoeft dit formulier dus niet uit te printen, je kunt de velden rechtstreeks in  
 de pdf invullen. Sla het ingevulde formulier weer op.
 Upload dit ingevulde formulier in je Persoonlijke Bankomgeving, via  
 Overzicht > Persoonlijk Archief > Digitale Ordners in het mapje ‘Knab Servicedesk’.
 Wanneer wij het formulier hebben ontvangen, zetten wij de opdracht voor je klaar.  
 Je krijgt dan een e-mail met het onderwerp: ‘Er staat een opdracht voor je klaar.  
 Wil je deze bevestigen?’
 Vervolgens bevestig je de opdracht in je Persoonlijke Bankomgeving met je  
 betaalpas  en cardreader. Daarna voeren wij de internationale overboeking uit. 

De kosten voor een internationale betaling naar een land binnen de Europese Economische 
Ruimte (EER) en/of SEPA in een EER of SEPA muntsoort (behalve euro) bedragen € 15.  
De kosten voor elke andere internationale betaling die wij aanbieden, bedragen € 15 plus 
0,1% koersopslag over het bedrag in vreemde valuta. Deze transacties nemen twee  
extra werkdagen in beslag.

Let op: doe je een overboeking in euro naar een land buiten de Eurozone? Vermeld dan 
de gegevens van de intermediaire bank, indien deze bij je bekend zijn. Zo kunnen wij je 
overboeking sneller bij de begunstigde afleveren.

Intermediaire bank

De kosten

De wisselkoersen veranderen dagelijks. De koersen op het moment van het doorgeven 
en het uitvoeren van de internationale betaling kunnen dus afwijken. Ook kunnen de 
intermediaire bank (wanneer van toepassing) en de ontvangende bank kosten in rekening 
brengen. Die laatste zijn voor rekening van de ontvanger.

Wisselkoers
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Formulier 
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 Tenaamstelling begunstigde *   <Voornaam, Achternaam / Corporate> 

 Adres begunstigde *   <Straat, Huisnr, Plaats>

 IBAN / rekeningnummer *   <NL00 XXXX 0000 0000 00>

 BIC (Swift) *     <BIC> 

 Naam begunstigde bank *   <Naam Bank>

 Adres bank *    <Straat, Huisnr, Plaats>

 Land *     <Land>

 Valuta *      <EUR>

 Bedrag *     <0.000.000,00>

 Omschrijving

Voor betalingen naar Noord-Amerika * (de Verenigde Staten en Canada): 

 Routing / transit nummer  <000 000 000>

Voor betalingen naar Rusland *: 

 INN Code     <000 000 000>

Gegevens intermediaire bank wanneer van toepassing (bijv. overboeking in euro) of bekend *: 

 BIC (Swift)    <BIC>

 Naam intermediaire bank   <Naam Bank> 

 Adres intermediaire bank   <Straat, Huisnr, Plaats> 

 Land intermediaire bank    <Land>
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Details van je Knab rekening

Details van de opdracht

Akkoord

 Tenaamstelling rekening *   <Voornaam, Achternaam / Corporate> 

       <Voornaam, Achternaam / Bestuurder>

 Knab rekeningnummer *   <NL00 KNAB 0000 0000 00>

Door deze opdracht te bevestigen stem je in dat:

 Bovengenoemde transactie wordt uitgevoerd door Knab.*

 Knab afhankelijk van de transactie € 15 of € 15 plus 0,1% koersopslag over  
 het bedrag in rekening brengt.*

 De intermediaire bank en de begunstigde bank ook kosten in rekening kunnen brengen.*

*) Verplichte velden
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