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Je hebt gekozen voor ons product Knab Zakelijke Roodstand (hierna: Zakelijke Roodstand)
waarmee je rood kunt staan op jouw Zakelijke Betaalrekening. Je bent met ons ook een
Overeenkomst Zakelijk Betalen aangegaan. Hierin staan de afspraken die wij hebben gemaakt
over Knab Zakelijk Betalen. Voor Zakelijke Roodstand maken wij specifieke afspraken. Daarom
ga je met ons deze aanvullende overeenkomst aan (hierna: de Overeenkomst Zakelijke
Roodstand). Hierin staan de afspraken die wij met jou maken over het product Zakelijke
Roodstand.
Bij de Overeenkomst Zakelijke Roodstand horen ook de Knab Productvoorwaarden Zakelijk
Betalen. Daarnaast gelden de algemene voorwaarden van Knab (hierna: de Algemene
Voorwaarden) en de algemene bankvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken
(hierna: de Algemene Bankvoorwaarden).
Als er in de Overeenkomst Zakelijke Roodstand een bepaling staat die strijdig is met een bepaling
uit de Algemene Bankvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden, de Productvoorwaarden Zakelijk
Betalen of de Overeenkomst Zakelijk Betalen, dan gaat de bepaling in de Overeenkomst Zakelijke
Roodstand voor.
Als we het in deze Overeenkomst Zakelijk Betalen over "jij", "je", "jou" of "jouw bedrijf" hebben,
bedoelen we jou als jij zakelijk handelt of jouw bedrijf: onze klant. Als we het in deze
Overeenkomst Zakelijk Betalen over "Knab", "wij", "we" of "ons" hebben, bedoelen we Knab.
Woorden die met een hoofdletter beginnen zijn woorden die vaak voorkomen. In de Algemene
Voorwaarden, in de Productvoorwaarden Betalen, de Overeenkomst Zakelijk Betalen of in deze
Overeenkomst Zakelijke Roodstand leggen wij uit wat we met deze woorden bedoelen.
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1.

Knab Zakelijke Roodstand

1.1

Zakelijke Roodstand is een vorm van lenen waarbij je de mogelijkheid krijgt om tot een
bepaald bedrag rood te staan op jouw Zakelijke Betaalrekening. Je kunt dan meer geld
opnemen dan je op jouw Zakelijke Betaalrekening hebt staan.
Debetrente
Looptijd
Maximale roodstand

Rentevoet
Jaarlijks Kosten
Percentage (JKP)
Mogelijkheid om
vervroegd af te
lossen?
Mogelijkheid om op te
zeggen

Variabel
Kijk op onze website voor de actuele debetrente
Maximaal 30 dagen achter elkaar
Naar keuze tussen EUR 250 en EUR 50.000 mits er
voldoende tegensaldo is (saldo op jouw betaal- of
spaarrekeningen binnen jouw pakket bij Knab).
Kijk op onze website.
Kijk in het document "Bekijk wat Roodstand kost".
Ja, dat kan op elk moment. Je hebt zelfs de mogelijkheid om
roodstand automatisch aan te vullen om debetrente te
voorkomen.
Ja, dat kan op elk moment. Mits je niet (meer) rood staat.

1.2

Wij spreken met je af hoeveel je maximaal rood kunt staan. Dit noemen we jouw
Roodstandlimiet. Het bedrag van jouw Roodstandlimiet zie je in jouw Persoonlijke
Bankomgeving en/of Knab App. Je kunt jouw Roodstandlimiet altijd aanpassen. De
Roodstandlimiet die je met ons afspreekt, is nooit minder dan € 250 en meer dan € 50.000.

1.3

Het maximale bedrag dat je daadwerkelijk rood mag staan (hierna: Tegensaldolimiet),
hangt af van het totale positieve saldo van jouw andere Knab Zakelijke Betaalrekeningen
en Zakelijke Spaarrekeningen bij elkaar in hetzelfde pakket als de Zakelijke
Betaalrekening waarvoor je Zakelijke Roodstand aanvraagt (hierna: Tegensaldo). Jouw
Roodstandlimiet kan afwijken van jouw Tegensaldolimiet. Als jouw Tegensaldo
bijvoorbeeld € 5.000 is en jouw Roodstandlimiet € 10.000, kun je op dat moment dus €
5.000 rood staan. Je kunt namelijk nooit méér rood staan dan jouw Tegensaldolimiet.

1.4

Heb je nog andere rekeningen bij ons? Zoals een Spaardeposito? Dan wordt het
vermogen of saldo dat op deze rekeningen staat niet meegerekend voor jouw
Tegensaldolimiet.

1.5

Zakelijke Roodstand geldt voor één Zakelijke Betaalrekening. Heb je meerdere Zakelijke
Betaalrekeningen bij ons en wil je op elke Zakelijke Betaalrekening de mogelijkheid
hebben om rood te staan? Dan vraag je voor elke Zakelijke Betaalrekening roodstand aan.
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2.

Hoe werkt Zakelijke Roodstand?

2.1

Zodra je Zakelijke Roodstand hebt aangevraagd, zie je direct in jouw overzicht van bij- en
afschrijvingen in jouw Persoonlijke Bankomgeving en/of Knab App dat jouw
bestedingsruimte groter is dan het saldo op jouw Zakelijke Betaalrekening. Jouw
bestedingsruimte is namelijk aangepast met het bedrag dat je maximaal rood kunt staan
op basis van jouw Tegensaldolimiet en Roodstandlimiet.

2.2

In de details van jouw Zakelijke Betaalrekening in jouw Persoonlijke Bankomgeving en/of
de Knab App zie je tot welk bedrag je daadwerkelijk rood kunt staan: jouw
Tegensaldolimiet. Jouw Tegensaldolimiet houdt rekening met hoeveel Tegensaldo je hebt
én met jouw Roodstandlimiet. Jouw Tegensaldolimiet wijkt af van jouw Roodstandlimiet
als je onvoldoende geld op jouw andere Knab Zakelijke Betaalrekeningen en Knab
Zakelijke Spaarrekeningen binnen jouw pakket hebt staan.
Rekenvoorbeeld:
Saldo op je Knab Betaalrekening
=
Saldo op je Flexibele Spaarrekening (‘tegensaldo’) =

€ 5.500
€ 75.000

Je hebt roodstand aangevraagd en wilt nooit meer dan € 5.000 rood kunnen staan.
Je roodstandlimiet
Je tegensaldolimiet
Je bestedingsruimte
2.3

=
=
=

€ 5.000
€ 5.000
€ 10.500

Als je meer geld gebruikt dan het huidige saldo op jouw Zakelijke Betaalrekening, maak
je gebruik van Zakelijke Roodstand. Je kunt niet langer dan 30 dagen achter elkaar rood
staan. Wordt jouw Zakelijke Roodstand niet automatisch aangevuld met Slim Saldo
Beheer (zie artikel 4.2)? Dan ontvang je van ons een alert (hierna: Knab Alert) waarin we
je vertellen op welke datum het roodstandbedrag moet zijn aangevuld.
Rekenvoorbeeld:
Saldo op jouw Knab Betaalrekening
Saldo op Flexibele Spaarrekening (‘tegensaldo’)
Jouw roodstandlimiet
Jouw tegensaldolimiet
Jouw bestedingsruimte

=
=
=
=
=

€ 5.500
€ 75.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 10.500

De huur van je kantoor wordt afgeschreven (€ 3.000) en op dezelfde dag doe je een PINbetaling voor de reparatie van je zakelijke auto van € 3.500 (totaal € 6.500).
Saldo op je betaalrekening
Je roodstandlimiet
Je tegensaldolimiet
Je bestedingsruimte
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2.4

Als je rood staat, wordt het bedrag van de Zakelijke Roodstand ‘geblokkeerd’ op
de Zakelijke Betaalrekeningen en Zakelijke Spaarrekening waar Tegensaldo op staat. Als
je dan geld wilt overboeken van jouw Spaarrekening naar een rekening van iemand
anders, dan kan dat alleen als je nog voldoende Tegensaldo hebt voor het terugbetalen
van de Zakelijke Roodstand. Geld overboeken van jouw Zakelijke Spaarrekening naar een
andere Knab Zakelijke Spaarrekening of Zakelijke Betaalrekening is wel mogelijk.
Rekenvoorbeeld:
Saldo op je betaalrekening
Saldo op Flexibele Spaarrekening (‘tegensaldo)
Je roodstandlimiet
Je tegensaldolimiet
Je bestedingsruimte

=
=
=
=
=

€ -1.000 (€ 1.000 rood)
€ 75.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 4.000

Je wilt een deposito openen en € 75.000 inleggen vanaf je zakelijke Spaarrekening bij
Knab.
Dit is niet mogelijk. Van het saldo op je spaarrekening is € 1.000 geblokkeerd ter dekking
van de roodstand op je betaalrekening.
Stel, je verlaagt je inleg naar € 74.000. Het 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
Je tegensaldo
Je roodstandlimiet
Je tegensaldolimiet
Je bestedingsruimte

=
=
=
=
=

€ -1.000 (€ 1.000 rood)
€ 1.000
€ 5.000 (ongewijzigd)
€ 1.000
€
0

3.

Je betaalt binnen 30 dagen terug

3.1

Als je gebruikmaakt van Zakelijke 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 jouw Zakelijke Spaarrekening. Of van een andere Zakelijke
Betaalrekening.

3.2

Zodra jouw saldo weer positief (of € 0) is, kun je de volgende dag opnieuw 30 dagen achter
elkaar rood staan.

3.3

Als je jouw Zakelijke Roodstand na 30 dagen nog niet hebt terugbetaald, boeken wij het
bedrag van jouw Zakelijke Roodstand automatisch van jouw andere Knab Zakelijke
Betaalrekening(en) of Zakelijke Spaarrekening(en) over naar jouw Zakelijke
Betaalrekening. Daarna kun je weer gebruik maken van jouw Zakelijke Roodstand.
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4.

Knab Alert en Slim Saldo Beheer

4.1

Je ontvangt van ons automatisch een Knab Alert als je rood staat. In de Knab Alert zie je
ook wanneer je het geld aan ons moet terugbetalen.

4.2

Met Slim Saldo Beheer geef je ons opdracht om jouw saldo automatisch aan te vullen
zodra je rood staat. Je geeft ons aan vanaf welke Knab rekening wij geld kunnen
overboeken om jouw Zakelijke Roodstand aan te vullen (hierna: Tegenrekening). Zodra je
rood staat, boeken we aan het einde van de dag het bedrag dat je roodstaat van jouw
Tegenrekening naar jouw Zakelijke Betaalrekening met Zakelijke Roodstand. Zo voorkom
je dat je debetrente moet betalen. Met Slim Saldo Beheer ontvang je van ons niet
automatisch een Knab Alert over jouw Zakelijke Roodstand.

4.3

Staat er onvoldoende saldo op de Tegenrekening om de Zakelijke Roodstand automatisch
aan te vullen? Dan boeken wij het hele saldo van de Tegenrekening over naar jouw
Betaalrekening met Roodstand, maar blijf je rood staan op jouw Zakelijke Betaalrekening.
Je moet dan zelf zorgen dat de Zakelijke Roodstand wordt aangevuld.

5.

Je betaalt rente

5.1

Je betaalt debetrente aan ons over het bedrag dat je rood staat. Je betaalt deze rente voor
iedere dag dat je rood staat. Het rentepercentage kunnen wij veranderen. Hiervoor geld
artikel 8 van de Algemene Voorwaarden. Het actuele debetrentetarief voor Zakelijke
Roodstand staat altijd op onze website. Heb je een roodstand niet tijdig (binnen 30 dagen)
terugbetaald? Dan betaal je het (hogere) rentetarief voor een ongeoorloofde debetstand.
De hoogte van dit rentetarief vind je ook op onze website.

5.2

Heb je gebruik gemaakt van Zakelijke Roodstand? Dan berekenen wij per kwartaal
hoeveel debetrente je aan ons moet betalen. Wij brengen de debetrente op 1 januari, 1
april, 1 juli en 1 oktober in rekening. Je geeft ons toestemming om dat bedrag van jouw
Zakelijke Betaalrekening af te boeken.

5.3

Is het bedrag van de debetrente over een kwartaal minder dan € 3? Dan hoef je dat bedrag
niet aan ons te betalen.

6.

Wanneer eindigt Zakelijke Roodstand?

6.1

Zakelijke Roodstand hoort bij de Zakelijke Betaalrekening waarvoor je Zakelijke
Roodstand hebt aangevraagd. Als jouw Zakelijke Betaalrekening eindigt of de
Overeenkomst Zakelijk Betalen ten aanzien van de Zakelijke Betaalrekening, dan eindigt
ook de Overeenkomst Zakelijke Roodstand.

6.2

Je kunt de Overeenkomst Zakelijke Roodstand altijd opzeggen. Moet je ons nog geld
terugbetalen? Dan kun je de Overeenkomst Zakelijke Roodstand pas opzeggen als je

VERSIE 8.5

6

OVEREENKOMST KNAB ZAKELIJKE ROODSTAND
jouw Roodstand hebt aangezuiverd. Je kunt de Overeenkomst Zakelijke Roodstand
opzeggen in jouw Persoonlijke Bankomgeving en/of de Knab App.
6.3

Als je de Overeenkomst Zakelijke Roodstand opzegt, dan mogen wij het geld dat je van
ons hebt geleend van jouw Zakelijke Betaalrekening of Zakelijke Spaarrekening afboeken.
Ook brengen we je dan nog de uitstaande debetrente in rekening. De Overeenkomst
Zakelijke Roodstand wordt dan beëindigd. Als er een tekort is, moet je dit tekort eerst
aanvullen. Daarna wordt pas de Overeenkomst Zakelijke Roodstand beëindigd.

6.4

Wij kunnen de Overeenkomst Zakelijke Roodstand met jouw bedrijf ook opzeggen. Wij
kunnen dit alleen doen als wij je dit één maand van tevoren laten weten. In bepaalde
gevallen kunnen wij de Overeenkomst Zakelijke Roodstand met jouw bedrijf ook meteen
opzeggen. Hierover lees je meer in de Algemene Voorwaarden.

7.

Wat verklaar je aan ons?

7.1

Door het ondertekenen van de Overeenkomst Zakelijke Roodstand verklaar je dat:
•
Je ons toestemming geeft om informatie uitsluitend elektronisch aan jou te
verstrekken, dus per e-mail of via (een bericht in) jouw Persoonlijke Bankomgeving
en/of de Knab App;
•
We jou een exemplaar van de Productvoorwaarden Zakelijk Betalen, de Algemene
Voorwaarden met daarin de Algemene Bankvoorwaarden en het
informatiedocument betreffende de vergoedingen hebben verstrekt of je in ieder
geval een exemplaar van deze voorwaarden (online) hebt kunnen raadplegen en
opslaan. Je hebt van deze documenten kennisgenomen;
•
Je akkoord gaat met deze Overeenkomst Zakelijke Roodstand, de
Productvoorwaarden Zakelijk Betalen, de Algemene Voorwaarden en de
Algemene Bankvoorwaarden;
•
We jou het document "Bekijk wat roodstand kost" hebben verstrekt. Je hebt
kennisgenomen van dit document;
•
Wij jou voldoende informatie hebben verstrekt over Knab Zakelijke Roodstand;
•
Je ingeschreven bent in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; en
•
Je voldoet aan ons klantacceptatiebeleid zoals dat op onze website staat.

7.2

Als je een bedrijf bent (bijvoorbeeld een b.v. of vof) en geen eenmanszaak, dan verklaar
je daarnaast dat:
•
De persoon die deze Overeenkomst Knab Zakelijke Roodstand afsluit, bevoegd is
om jouw bedrijf te vertegenwoordigen.
•
Iedere bestuurder van jouw bedrijf meerderjarig is.
•
Je rechtsgeldig bent opgericht.
•
Iedere uiteindelijk belanghebbende (hierna: UBO) van jouw bedrijf ook bestuurder
van jouw bedrijf is.
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•

•

Iedere bestuurder, indirect bestuurder, vennoot, maat, eigenaar, aandeelhouder of
UBO van jouw bedrijf woont of gevestigd is in Nederland – exclusief de overzeese
gebiedsdelen.
Jouw bedrijf geen U.S. Person is.

Een bedrijf is een U.S. Person als dat bedrijf op grond van de Foreign Account Tax
Compliance Act als Amerikaans belastingplichtige wordt aangemerkt. Hiervan is onder
meer sprake als één of meer van onderstaande situaties van toepassing is:
•
Jouw bedrijf verricht activiteiten in de Verenigde Staten;
•
Jouw bedrijf is opgericht naar het recht van de Verenigde Staten of naar het recht
van één van de staten;
•
Jouw bedrijf is een trust die onder de Foreign Account Tax Compliance Act valt.
Voor meer informatie over wanneer jouw bedrijf een U.S. Person is, verwijzen wij je naar
onze website.
7.3

Als je een eenmanszaak bent, verklaar je daarnaast dat:
•
Je in Nederland woont (exclusief de overzeese gebiedsdelen);
•
Je meerderjarig bent;
•
Je een Burgerservicenummer hebt; en
•
Je geen U.S. Person bent.
Je bent een U.S. Person als je op grond van de Foreign Account Tax Compliance Act als
Amerikaans belastingplichtige wordt aangemerkt. Hiervan is onder meer sprake als één
of meer van onderstaande situaties op jou als natuurlijk persoon van toepassing is:
•
Je bent een Amerikaans staatsburger, bijvoorbeeld omdat je bent geboren in de
Verenigde Staten, je genaturaliseerd bent of ten minste één ouder hebt die
Amerikaans staatsburger is.
•
Je bezit een greencard.
•
Je bent de afgelopen drie jaar tenminste 183 dagen in de Verenigde Staten
geweest.
Voor meer informatie over wanneer je een U.S. Person bent verwijzen wij je naar onze
website.
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