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OVEREENKOMST KNAB ZAKELIJK DEPOSITO 
 
Je hebt gekozen voor ons product Knab Zakelijk Deposito (hierna: Knab Zakelijk Deposito). Om 
een Knab Zakelijk Deposito te openen ga je met ons de Overeenkomst Knab Zakelijk Deposito 
aan. Hierin staan de afspraken die wij met jou maken over Knab Zakelijk Deposito.  
 
Bij de Overeenkomst Knab Zakelijk Deposito horen ook de Knab Productvoorwaarden Zakelijk 
Sparen. 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 Knab Zakelijk Deposito een bepaling staat die strijdig is met een 
bepaling uit de Algemene Bankvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden of de 
Productvoorwaarden Zakelijk Sparen, dan gaat de bepaling in de Overeenkomst Knab Zakelijk 
Deposito voor.  
 
Woorden die met een hoofdletter beginnen zijn woorden die vaak voorkomen. In de Algemene 
Voorwaarden, de Productvoorwaarden Zakelijk Sparen of deze Overeenkomst Knab Zakelijk 
Deposito leggen wij uit wat we met deze woorden bedoelen.  
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1. Wat is Knab Zakelijk Deposito?  
1.1 Met Knab Zakelijk Deposito staat jouw geld voor een bepaalde periode vast. Je kiest bij 

het openen van jouw Knab Zakelijk Deposito de looptijd. De looptijd kun je niet tussentijds 
wijzigen.  
 

 
 
  

Looptijd Minimaal 2 jaar en maximaal 6 jaar 
Geld inleggen • Eenmalig 

• Op jouw Knab Zakelijk Deposito moet een minimumbedrag 
staan 

• Ook geldt een maximumbedrag. Dit geldt voor het totale 
saldo van alle Knab Zakelijke Deposito's binnen jouw 
pakket 

• De actuele hoogte van het minimum- en het 
maximumbedrag vind je op onze website 

Geld opnemen • Geen kosten als je het geld opneemt aan het einde van de 
looptijd 

• Voor het einde van de looptijd is opnemen alleen mogelijk 
als je het volledige bedrag opneemt en daar kosten voor 
betaalt (administratiekosten en eventueel opnamekosten) 

Rentepercentage • Wij spreken met jou af hoeveel rente je krijgt 
• De rente blijft gelijk tijdens de looptijd van jouw Knab 

Zakelijk Deposito 
• Boven een bepaald saldo (het saldolimiet) ontvang je 

mogelijk geen rente. Die saldolimiet staat op onze website 
en geldt voor het totale saldo van alle Knab Zakelijke 
Deposito's binnen jouw pakket. 

Rentebijschrijving Afhankelijk van de door jou gekozen looptijd: 
• Looptijd van 2 jaar of korter: aan het einde van de looptijd 
• Looptijd langer dan 2 jaar: steeds jaarlijks (gerekend vanaf 

de startdatum van het deposito) en aan het einde van de 
looptijd  

Opzeggen • Binnen 14 dagen na de datum van deze Overeenkomst 
Knab Zakelijk Deposito, zonder kosten 

• Daarna rekenen wij kosten (administratiekosten en 
eventueel opnamekosten) 

Depositogarantiestelsel Het depositogarantiestelsel is van toepassing op Knab Zakelijk 
Deposito. Zie de Algemene Voorwaarden voor meer informatie 
over het  depositogarantiestelsel. 
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1.2 Bij het openen van jouw Knab Zakelijk Deposito leg je een bedrag in. Je kunt daarna geen 

geld meer bijstorten op jouw Knab Zakelijk Deposito. De looptijd start altijd op een 
werkdag. Dit is de dag waarop jouw inleg op jouw Knab Zakelijk Deposito wordt geboekt, 
of als dat geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag. De looptijd eindigt op de datum 
die jij met ons afspreekt. Je spreekt met ons af voor hoelang het geld vaststaat. Ook de 
einddatum moet op een werkdag zijn. De einddatum is de datum waarop het bedrag van 
jouw deposito vrijvalt.  
 

1.3 Wil je voor het einde van de looptijd geld overboeken van jouw Knab Zakelijk Deposito 
naar een andere rekening? Dat kan. Je neemt dan voortijdig geld op. Je moet dan wel het 
volledige bedrag opnemen. Daarmee komt ook deze Overeenkomst Knab Zakelijk 
Deposito te eindigen. In dit geval brengen wij kosten in rekening. Die kosten bestaan uit 
administratiekosten en eventuele opnamekosten. De hoogte van de administratiekosten 
vind je op onze website.  

 
1.4 Je hoeft niet in alle gevallen opnamekosten aan ons te betalen. Wij rekenen alleen 

opnamekosten als je op het moment van opname van jouw Knab Zakelijk Deposito bij ons 
een Knab Zakelijk Deposito met eenzelfde resterende looptijd (of als die er niet is, de 
dichtstbijzijnde langere looptijd) kunt openen met een hogere rente. In dat geval 
berekenen wij de opnamekosten als volgt: 
• Eerst kijken we wat de einddatum is van jouw huidige Knab Zakelijk Deposito; 
• Daarna kijken we wat de rente is op een nieuw Knab Zakelijk Deposito met 

dezelfde einddatum is. Als die er niet is kijken we naar de dichtstbijzijnde langere 
looptijd. Dit wordt de vergelijkingsrente genoemd; 

• Daarna berekenen we het verschil tussen de rente die je zou ontvangen op basis 
van de afgesproken rente en op basis van de vergelijkingsrente; 

• Het verschil tussen de afgesproken rente en de vergelijkingsrente rekenen wij 
terug naar dit moment. Dit wordt de contante waarde genoemd. De opnamekosten 
zijn gelijk aan dat bedrag. 
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1.5 Wij brengen geen kosten in rekening in geval van jouw overlijden. Ook ben je geen kosten 

verschuldigd als je in de wettelijke schuldsanering komt, of als je zes maanden of langer 
werkloos of arbeidsongeschikt bent. Jij, of jouw erfgenamen, moeten op verzoek bewijs 
aan ons verstrekken dat jij overleden, werkloos, arbeidsongeschikt bent of in de wettelijke 
schuldsanering zit. 

2. De rente op jouw Knab Zakelijk Deposito 
2.1 Wij betalen je rente voor iedere dag dat het geld op jouw Knab Zakelijk Deposito staat. Je 

krijgt de rente als jouw Knab Zakelijk Deposito afloopt. Loopt jouw Knab Zakelijk Deposito 
langer dan één jaar? Dan krijg je de rente één keer per jaar.  
 

2.2 In afwijking van artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, spreken wij met je af hoeveel 
rente je ontvangt. De rente blijft gelijk tijdens de looptijd van jouw Knab Zakelijk Deposito. 
Hierop geldt een uitzondering. Boven een bepaald saldo ontvang je mogelijk geen rente. 

Rekenvoorbeeld: 
Je hebt een Knab Zakelijk Deposito afgesloten voor een looptijd van vijf jaar. De afgesproken rente 
is 0,02%. Na drie jaar is jouw Knab Zakelijk Deposito € 10.000,- waard. De huidige 
administratiekosten zijn €50. Je wil jouw Knab Zakelijk Deposito beëindigen. Wij geven twee 
voorbeelden: 

1) Op een nieuw Knab Zakelijk Deposito met dezelfde looptijd is de rente 0,01%; en 
2) Op een nieuw Knab Zakelijk Deposito met dezelfde looptijd is de rente 0,3%. 

 
1) Op een nieuw Zakelijk Knab Deposito met dezelfde looptijd is de rente 0,01% 

De afgesproken rente is 0,02%. De vergelijkingsrente is 0,01%. Omdat de vergelijkingsrente lager 
is dan de rente die jij ontvangt, betaal je alleen administratiekosten à € 50,-. 
 

2) Op een nieuw Knab Zakelijk Deposito met dezelfde looptijd is de rente 0,3% 
De resterende looptijd van jouw Knab Zakelijk Deposito is twee jaar. De afgesproken rente is 
0,02%. De vergelijkingsrente voor een Knab Zakelijk Deposito met een looptijd van twee jaar is 
0,3%. Het verschil tussen de eindwaarden noemen wij de afkoopkosten. De afkoopkosten rekenen 
wij terug naar dit moment. Dit wordt de contante waarde genoemd. Jouw opnamekosten bestaan 
uit de contante waarde en de administratiekosten à € 50. 
 
Eindwaarde op basis van afgesproken rente (0,02%) =  € 10.004,00 
Eindwaarde op basis van vergelijkingsrente (0,3%)             =  € 10.060,09 
Afkoopkosten (contante waarde)     =  € 56,09 
Administratiekosten      = € 50,00 
 
Te betalen       = € 106,09 
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Die saldolimiet staat op onze website. De saldolimiet geldt voor het totale saldo van alle 
Knab Zakelijke Deposito's binnen jouw zakelijke pakket. 
 

2.3 Wij boeken de rente op de zakelijke Knab rekening die je daarvoor hebt geselecteerd. 

3. Wanneer eindigt jouw Knab Zakelijk Deposito? 
3.1 Vóór de afloop van jouw Knab Zakelijk Deposito krijg je van ons een bericht waarin we je 

vragen wat er met jouw Knab Zakelijk Deposito moet gebeuren als de looptijd voorbij is. 
Je hebt hierbij twee mogelijkheden: 
a) Je beëindigt jouw Knab Zakelijk Deposito (vrijvallen). Wij boeken het bedrag van 

jouw Knab Zakelijk Deposito en de opgebouwde rente op de Knab rekening die je 
daarvoor hebt gekozen; 

b) Je verlengt jouw Knab Zakelijk Deposito in een nieuw Knab Zakelijk Deposito met 
dezelfde looptijd. Het bedrag op jouw Knab Zakelijk Deposito blijft gelijk. Wij 
boeken de opgebouwde rente op de Knab rekening die je daarvoor hebt 
geselecteerd. Deze rekening kun je wijzigen als deze verbonden is met jouw Knab 
Zakelijk Deposito. Het rentetarief voor jouw nieuwe Knab Zakelijk Deposito is 
afhankelijk van de actuele rente voor de looptijd op het moment dat jij jouw Knab 
Deposito verlengt. De einddatum van jouw Knab Zakelijk Deposito geldt als nieuwe 
startdatum voor jouw nieuwe Knab Zakelijk Deposito. Er wordt automatisch een 
nieuwe einddatum aan jouw nieuwe Knab Zakelijk Deposito gekoppeld.  
 

3.2 Bij het naderen van de einddatum van de looptijd van jouw Knab Zakelijk Deposito sturen 
we je een Knab Alert. Hierin staat wat jij hebt aangegeven om te doen met jouw Knab 
Deposito aan het einde van de looptijd: vrijvallen of verlengen. Als je toch iets anders wil, 
kun je dit online wijzigen. Dit kan tot twee werkdagen vóór de einddatum. Op de einddatum 
van jouw Knab Zakelijk Deposito voeren we de door jou gekozen actie (vrijvallen of 
verlengen) uit. 
 

3.3 Nadert de einddatum en heb je ons niet laten weten wat er met jouw Knab Zakelijk 
Deposito moet gebeuren? Dan zullen wij het bedrag van jouw Knab Zakelijk Deposito en 
de opgebouwde rente op de Knab rekening boeken die je daarvoor hebt geselecteerd. Wij 
zullen in dat geval jouw Knab Zakelijk Deposito niet automatisch verlengen.  

 
3.4 Worden de Overeenkomst Knab Zakelijk Deposito of al jouw Betaalrekeningen bij Knab 

opgezegd? Dan wordt jouw Knab Zakelijk Deposito beëindigd. Als jouw Knab Zakelijk 
Deposito vóór het einde van de looptijd wordt beëindigd, moet je wel administratiekosten 
en mogelijk opnamekosten betalen. 
 

3.5 In geval van opzegging van de overeenkomst boeken wij het bedrag dat op jouw Knab 
Zakelijk Deposito staat en de opgebouwde rente over naar jouw Betaalrekening. Wij 
mogen het over te boeken bedrag verminderen met eventueel nog door jou aan ons 
verschuldigde bedragen.  
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3.6 Ben je het niet eens met een verandering van de Productvoorwaarden Zakelijk Sparen 
en/of de Overeenkomst Knab Zakelijk Deposito? Dan kun je jouw Knab Zakelijk Deposito 
beëindigen.  
 
Let op: als je een lopend Knab Zakelijk Deposito wil beëindigen, omdat je het niet eens 
bent met de veranderingen, dan zijn daar mogelijk kosten aan verbonden. Ben je het niet 
eens met de verandering? Laat het ons dan weten. In dat geval kunnen wij jou de volgende 
mogelijkheden bieden: 
a) De verandering geldt niet voor jouw lopende Knab Zakelijk Deposito. De 

onveranderde Productvoorwaarden Sparen en/of de Overeenkomst Knab Zakelijk 
Deposito gelden dan voor de resterende looptijd van jouw Knab Zakelijk Deposito; 
of 

b) Jij kunt zonder opnamekosten en administratiekosten jouw Knab Zakelijk Deposito 
beëindigen. Normaal gesproken moet jij opnamekosten en administratiekosten 
betalen bij het beëindigen van jouw Knab Zakelijk Deposito. Die rekenen wij in dit 
geval niet.  

 
Wij laten jou bij het aankondigen van de verandering weten welke mogelijkheid wij jou 
bieden. Als de verandering van de Productvoorwaarden Sparen en/of de Overeenkomst 
Knab Zakelijk Deposito in jouw voordeel is, het gevolg is van veranderde wet- en 
regelgeving, een uitspraak van een rechter (of vergelijkbare instantie) of maatregelen van 
toezichthouders, dan kun je geen bezwaar maken. De veranderingen gelden dan ook voor 
jouw product. 

4. Wat verklaar je aan ons? 
4.1 Door het ondertekenen van de Overeenkomst Knab Zakelijk Deposito 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 Sparen, de Algemene 
Voorwaarden met daarin de Algemene Bankvoorwaarden 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 Knab Zakelijk Deposito, de 
Productvoorwaarden Zakelijk Sparen, de Algemene Voorwaarden en de Algemene 
Bankvoorwaarden.  

• Wij jou voldoende informatie hebben verstrekt over Knab Zakelijk Deposito.  
• Je ingeschreven bent in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
• Je voldoet aan ons klantacceptatiebeleid zoals dat op onze website staat. 
 

4.2 Als je een bedrijf bent (bijvoorbeeld een b.v. of vof) en geen eenmanszaak, dan verklaar 
je daarnaast dat: 
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• De persoon die deze Overeenkomst Knab Zakelijk Deposito afsluit, bevoegd is om 
jouw bedrijf te vertegenwoordigen. 

• Iedere bestuurder van jouw bedrijf meerderjarig is. 
• Jouw bedrijf rechtsgeldig is opgericht. 
• Iedere uiteindelijk belanghebbende (hierna: UBO) van jouw bedrijf ook bestuurder 

van jouw bedrijf is. 
• 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. 
 

4.3 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. 
 


