
 

Knab, 25 augstus 2022 

 
Stap over naar Knab en ontvang € 50 op je rekening 
Actievoorwaarden 
 

✓ Deze actie wordt aangeboden door Knab (onderdeel van Aegon Bank N.V.), Thomas R. 
Malthusstraat 1-3, 1066 JR Amsterdam. Postbus 8883, 1006 JB Amsterdam. 
 

✓ Deze actie geldt voor Knab Plus en Knab Zakelijk. 
 

✓ Deze actie geldt zowel voor nieuwe klanten, als voor bestaande klanten die nog niet 
eerder de Overstapservice van Knab hebben gebruikt. 
 

✓ Je ontvangt € 50 op je Knab Betaalrekening als je gebruikmaakt van de Overstapservice 
van Knab. 
 

✓ De actieperiode voor Knab Plus loopt van 3 april 2017 t/m 31 december 2022. De 
actieperiode voor Knab Zakelijk loopt van 6 december 2017 t/m 31 december 2022. 
 

✓ De actie geldt alleen voor klanten die tijdens de actieperiode de Overstapservice hebben 
aangevraagd en een bevestiging van de aanvraag van Knab hebben gekregen. De actie 

is niet geldig wanneer de aanvraag vervalt of is geannuleerd door de klant of Knab.  
Log in op je Persoonlijke Bankomgeving en ga naar Instellingen → Overstapservice om 
de Overstapservice aan te vragen. 
 

✓ Stap je particulier over? Dan ontvang je maximaal 1 keer de € 50, ook als je met 
meerdere rekeningen overstapt. 
 

✓ Stap je zakelijk over? Dan ontvang je maximaal 1 keer de € 50, ook als je met meerdere 
rekeningen overstapt. Heeft je bedrijf meerdere bestuurders? Ook dan ontvang je 
maximaal 1 keer de € 50 op je zakelijke rekening. 
 

✓ Stap je zowel privé als zakelijk over? Dan ontvang je maximaal 2 keer de € 50. 
 

Ben je overgestapt in:     Dan ontvang je de € 50 uiterlijk: 

- april 2022     - 30 juni 2022 
- mei 2022      - 31 juli 2022 
- juni 2022      - 31 augustus 2022 
- juli 2022      - 30 september 2022 
- augustus 2022     - 31 oktober 2022 
- september 2022     - 31 november 2022 
- oktober 2022     - 31 december 2022 
- november 2022     - 31 januari 2022 
- december 2022     - 28 februari 2023 
 
✓ Het beëindigen van de Overstapservice binnen de looptijd van 13 maanden kost € 50. 

 



 

Knab, 25 augstus 2022 

✓ Knab behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In 
dat geval vind je daar een mededeling van op www.knab.nl. 
 
 

✓ Maak je aantoonbaar misbruik van de actie? Dan kun je van deelname worden 
uitgesloten. 
 

✓ Het aanbod is niet overdraagbaar, restitueerbaar of inwisselbaar. 
 

✓ Door deelname aan de actie verklaar je akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 

http://www.knab.nl/

