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ROODSTAND BIJ KNAB 
Soms zijn je inkomsten en je uitgaven net niet goed op elkaar afgestemd. Dan is het handig dat 
je zo nu en dan rood kunt staan. Met roodstand bij Knab kan dat.  
 

• Tijdelijk rood kunnen staan, bijvoorbeeld bij onverwachte uitgaven. 
• Mogelijk om roodstand automatisch aan te vullen via een van je andere Knab 

rekeningen.  
• Geen debetrente als je maar kortstondig of een klein bedrag rood staat. 

 
In deze handleiding lees je hoe roodstand bij Knab werkt. Roodstand is alleen beschikbaar  
met Knab Plus en Premium. Heb je Knab Basis? Je kunt in je Persoonlijke Bankomgeving 
eenvoudig een ander pakket kiezen. 
  

1. Wat is roodstand bij Knab? 
Roodstand is een vorm van lenen waarbij je tot een bepaald bedrag rood kunt staan op je Knab 
Betaalrekening. Het bedrag dat je maximaal rood kunt staan, kies je zelf. Maar dit bedrag kan 
niet hoger zijn dan het totale saldo (het tegensaldo) op je betaal- en spaarrekeningen binnen je 
Knab portfolio. Je kunt niet langer dan 30 dagen achter elkaar rood staan. 
 
Het bedrag dat je rood kunt staan, is dus afhankelijk van je tegensaldo bij Knab. Mede hierom 
melden wij je eventuele roodstand niet bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Ook toetsen wij 
je aanvraag niet bij het BKR. 
 

→ Let op! Roodstand geldt voor één Knab Betaalrekening. Heb je meerdere 
betaalrekeningen bij ons en wil je op elke rekening de mogelijkheid om rood te staan? 
Dan vraag je voor elke betaalrekening roodstand aan. 

 

2. Roodstand aanvragen 
Wil je roodstand aanvragen? Ga naar OVERZICHT ► INSTELLINGEN ►ROODSTAND AANVRAGEN. 
 
Je vraagt roodstand aan door de vragen uit het aanvraagproces te beantwoorden. Aan het 
einde bevestig je de aanvraag met de cardreader. 
 

→ Let op! Heb je een gezamenlijke rekening? Dan vragen we jullie beiden de aanvraag 
voor roodstand te bevestigen met de cardreader. De mederekeninghouder ontvangt van 
ons een e-mail met het verzoek de aanvraag te bevestigen. 
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2.1 Roodstandlimiet 

Eerst bepaal je tot welk bedrag je rood wilt kunnen staan. Dit is je roodstandlimiet. Je kunt zelf 
een bedrag kiezen tussen € 250 en € 50.000. De roodstandlimiet is het bedrag dat je maximaal 
gedurende 30 dagen rood kunt staan, mits je over voldoende tegensaldo beschikt. Je kunt nooit 
meer rood staan dan de door jou gekozen roodstandlimiet. 
 

→ Let op! Je roodstandlimiet kan afwijken van het actuele bedrag dat je maximaal rood 
kunt staan: je tegensaldolimiet. Je kunt namelijk nooit méér rood staan dan het totale 
saldo op je betaal- en spaarrekeningen binnen je pakket (je tegensaldo). Heb je nog 
andere rekeningen bij Knab, zoals een vermogensbeheerrekening of deposito? Dan 
wordt het vermogen of saldo op deze rekeningen niet meegerekend voor je tegensaldo. 

 

2.2 Knab Alert 

Je ontvangt van ons automatisch een alert als je rood staat. Geef je ons opdracht om je saldo 
automatisch aan te laten vullen zodra je rood staat? Dan ontvang je geen alert meer over je 
roodstand. Meer over het automatisch aanvullen van je saldo lees je in hoofdstuk 2.3. 
 

2.3 Saldo automatisch aanvullen (Slim Saldo Beheer) 

Wil je het saldo automatisch aanvullen zodra je rood staat en zo debetrente voorkomen? Geef 
dan aan vanaf welke Knab rekening wij geld kunnen overboeken om je roodstand aan te vullen. 
Zodra je rood staat, boeken we aan het einde van de dag het bedrag dat je roodstaat van je 
gekozen tegenrekening naar je betaalrekening met roodstand. 

 
→ Handig! Je kunt je saldo bij roodstand automatisch aanvullen tot een bepaald bedrag. 
Hiermee voorkom je dat je snel opnieuw rood komt te staan, door bijvoorbeeld een 
afschrijving, PIN-betaling of geldopname. 
 
→ Let op! Staat er onvoldoende saldo op je tegenrekening om de roodstand automatisch 
aan te vullen? Dan boeken wij het hele saldo van je tegenrekening over, maar blijf je 
rood staan op je betaalrekening. Je moet dan zelf zorgen dat de roodstand wordt 
aangevuld. 
 

In het aanvraagscherm voor roodstand geef je aan of je het saldo bij roodstand automatisch wilt 
aanvullen. Wil je dit pas later beslissen of later wijzigen? Dat kan in de instellingen voor Slim 
Saldo Beheer. 
 

3. Hoe werkt roodstand? 
Zodra je roodstand hebt aangevraagd, zie je direct in je overzicht van bij- en afschrijvingen dat 
je bestedingsruimte groter is dan het saldo op je betaalrekening. Je bestedingsruimte is 
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namelijk aangepast met het bedrag dat je maximaal rood kunt staan op basis van je tegensaldo- 
en roodstandlimiet.  
 

→ Let op! Je bestedingsruimte wordt berekend op basis van je tegensaldo en het bedrag 
dat je maximaal rood wilt kunnen staan (je roodstandlimiet). 

 
In de details van je betaalrekening zie je tot welk bedrag je daadwerkelijk rood kunt staan: je 
tegensaldolimiet. Je tegensaldolimiet houdt rekening met hoeveel tegensaldo je hebt én je 
roodstandlimiet. Je tegensaldolimiet wijkt af van je roodstandlimiet als je onvoldoende geld op je 
andere betaal- en spaarrekeningen binnen je pakket hebt staan. 
 

 
 
Als je meer geld gebruikt dan het huidige saldo op je Knab Betaalrekening, maak je gebruik van 
roodstand. Je kunt niet langer dan 30 dagen achter elkaar rood staan. Wordt je roodstand niet 
automatisch aangevuld? Dan ontvang je van ons een alert waarin we je vertellen op welke 
datum het roodstandbedrag moet zijn aangevuld. 
 

 
 

→ Let op! Als je rood staat, wordt het bedrag van de roodstand ‘geblokkeerd’ op  
je tegensaldo. Als je dan geld wilt overboeken van je spaarrekening naar bijvoorbeeld je 
vermogensbeheerrekening binnen je pakket, kan dat alleen als je nog voldoende 

Rekenvoorbeeld 
 

Saldo op je Knab Betaalrekening   =   €   1.500  
Saldo op Flexibele Spaarrekening (‘tegensaldo’) =  € 75.000 
Je roodstandlimiet     =  €   2.000 
Je tegensaldolimiet     =  €   2.000 
Je bestedingsruimte       =  €   3.500 
  
Je doet een PIN-betaling voor een nieuwe televisie van € 1.800. 
 
Saldo op je betaalrekening    =   €    -300 (je staat € 300 rood) 
Je roodstandlimiet      =   €   2.000 (ongewijzigd) 
Je tegensaldolimiet      =   €   2.000 (ongewijzigd) 
 
Je bestedingsruimte      =    €  1.700 
 

Rekenvoorbeeld 
 

Saldo op je Knab Betaalrekening   =    € 1.500  
Saldo op je Flexibele Spaarrekening (‘tegensaldo’)  =  € 75.000 
 
Je hebt roodstand aangevraagd met een maximale roodstand van € 2.000. 
 
Je roodstandlimiet      =    € 2.000 
Je tegensaldolimiet      =    € 2.000 
Je bestedingsruimte      =    € 3.500 
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tegensaldo hebt voor het terugbetalen van de roodstand. Geld overboeken van je 
spaarrekening naar een andere spaar- of betaalrekening binnen je pakket is wel 
mogelijk. 

 

 
 

3.1 Binnen 30 dagen terugbetalen 

Als je gebruikmaakt van roodstand en dus geld van ons leent, moet je zorgen dat je binnen 30 
dagen het bedrag weer terugbetaalt. Dat kun je bijvoorbeeld doen door geld over te boeken van 
je spaarrekening in je pakket. Of van een andere betaalrekening als je die bij ons hebt. 
 
Zodra je saldo weer positief (of € 0) is, kun je de volgende dag opnieuw 30 dagen achter elkaar 
rood staan. 
 

→ Let op! Als je jouw roodstand na 30 dagen nog niet hebt terugbetaald, boeken wij het 
bedrag van je roodstand automatisch van je andere betaal- of spaarrekeningen over 
naar je Knab Betaalrekening. Daarna kun je natuurlijk gewoon weer gebruik maken van 
je roodstand. 
 
→ Handig! Je kunt ervoor kiezen om het bedrag dat je van ons leent, automatisch terug 
te betalen. Dat geef je aan bij je aanvraag van roodstand, maar kun je ook naderhand 
instellen. 
 

Rekenvoorbeeld 
 
Saldo op je Knab Betaalrekening   =  €     -300 (300 rood) 
Saldo op Flexibele Spaarrekening (‘tegensaldo’) =  € 75.000 
Je roodstandlimiet      =  €   2.000 
Je tegensaldolimiet      =  €   2.000 
Je bestedingsruimte      =  €   1.700 
 
Je wilt een deposito openen en € 75.000 inleggen vanaf je spaarrekening bij Knab.  
 
Dit is niet mogelijk. Van het saldo op je spaarrekening is € 300 geblokkeerd ter dekking van de 
roodstand op je betaalrekening. 
 
Stel, je verlaagt je inleg naar € 74.000. Je deposito kan nu wel worden geopend. Op dat 
moment wordt echter ook je bestedingsruimte verlaagd en het bedrag dat je maximaal rood 
kunt staan: 
 
Saldo op je betaalrekening    =  €    -300 (300 rood) 
Je tegensaldo      =  €  1.000  
Je roodstandlimiet      =  €  2.000  (ongewijzigd) 
Je tegensaldolimiet      =  €  1.000 
Je bestedingsruimte      =         700 
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4. Roodstand aanpassen 
In de details van je betaalrekening kun je jouw instellingen voor roodstand bekijken en 
aanpassen. Ga naar BETALEN ► INSTELLINGEN REKENING & BANKPAS. 
 
Hier kun je jouw roodstandlimiet aanpassen en aangeven of je jouw eventuele roodstand 
automatisch wilt aanvullen. 
 

5. Hoe berekenen wij de debetrente? 
Je betaalt alleen debetrente over het bedrag dat je rood staat. De debetrente geldt voor elke 
dag dat je rood staat. Een keer per kwartaal brengen we de debetrente in rekening. 
 
De hoogte van de debetrente is variabel. Het actuele debetrentetarief staat altijd op 
onze website. 
 
In de details van je betaalrekening kun je steeds zien hoeveel debetrente je verschuldigd bent. 
Ga naar BETALEN ► INSTELLINGEN REKENING & BANKPAS. 

 

5.1 Niets betalen als je debetrente lager is dan € 3 

Sta je maar kort rood of heb je maar een klein bedrag geleend? Dan is de kans groot dat je 
geen debetrente hoeft te betalen. Als je debetrente in een kwartaal lager is dan € 3, hoef je dat 
van ons niet te betalen.  
 

6. Roodstand opzeggen 
Wil je niet langer gebruikmaken van de mogelijkheid om rood te staan? Ga dan naar BETALEN ► 
INSTELLINGEN REKENING & BANKPAS. Hier kun je roodstand online opzeggen. 
 

→ Let op! Je kunt roodstand alleen opzeggen als je niet (meer) rood staat op je Knab 
Betaalrekening. 

 

7. Kenmerken roodstand 
Debetrente Variabel. Kijk op onze website voor de actuele 

debetrente. 
Looptijd Maximaal 30 dagen achter elkaar. 
Maximale roodstand Naar keuze tussen € 250 en € 50.000 mits er 

voldoende tegensaldo is (saldo op betaal- of 

https://www.knab.nl/
https://www.knab.nl/
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spaarrekeningen binnen je pakket bij Knab). 
Rentevoet Kijk op onze website 
Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) Kijk op onze website 
Mogelijkheid om vervroegd af te lossen? Ja, dat kan op elk moment. Je hebt zelfs de 

mogelijkheid om roodstand automatisch aan te 
vullen om debetrente te voorkomen. 

Mogelijkheid om op te zeggen Ja, dat kan op elk moment, mits je niet (meer) 
rood staat. 

 

 
 

8. Nog vragen? 
Heb je vragen? Laat het ons weten via service@knab.nlof telefonisch op  
020-303 1600. Wij staan 7 dagen per week van 8.00 tot 22.00 uur voor je klaar. 

https://www.knab.nl/
https://www.knab.nl/
mailto:service@knab.nl
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