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JOUW OVEREENKOMST MET ONS
1.

Je bedrijf vraagt roodstand aan voor je Knab Zakelijke Betaalrekening. In deze
overeenkomst en voorwaarden lees je meer over de afspraken die je daarover met
ons maakt en welke regels daarbij gelden. Overal waar wij het woord ‘je’ gebruiken,
bedoelen wij ‘jouw bedrijf’. Soms schrijven we ook ‘je bedrijf’ voor de leesbaarheid.

2.

De afspraak over roodstand geldt voor één betaalrekening. Als je meerdere
betaalrekeningen in je zakelijke portfolio bij ons hebt, zie je in je Persoonlijke
Bankomgeving voor welke zakelijke betaalrekening de overeenkomst voor roodstand
geldt. Met roodstand krijg je de mogelijkheid om op deze betaalrekening rood te staan.
Als je rood staat, leen je geld van ons.

3.

Je spreekt met ons een maximumbedrag af dat je rood kunt staan, je roodstandlimiet.
In je Persoonlijke Bankomgeving zie je welk bedrag dit is. Je kunt niet meer dan dit
bedrag rood staan.

4.

Het kan zijn dat je minder rood kunt staan dan je roodstandlimiet. Het bedrag dat je
rood kunt staan, mag namelijk nooit méér zijn dan het bedrag dat in totaal op de
betaal- en spaarrekeningen in je zakelijke portfolio bij Knab hebt staan, het
tegensaldo. Tot welk bedrag je daadwerkelijk rood kunt staan, staat in je Persoonlijke
Bankomgeving.

5.

Je betaalt kosten voor roodstand. Je betaalt namelijk debetrente over het bedrag dat je
rood staat. Deze rente kunnen wij veranderen. De hoogte van de debetrente staat in je
Persoonlijke Bankomgeving. Als je ervoor kiest om je betaalrekening bij roodstand
automatisch aan te laten vullen, voorkom je debetrente.

6.

Het bedrag dat je rood staat, moet je binnen 30 dagen terugbetalen. Doe je dat niet?
Dan zullen wij het bedrag dat je rood staat, automatisch van je spaar- of andere
betaalrekeningen in je zakelijke portfolio bij Knab overboeken.

7.

Wordt de betaalrekening waarvoor je roodstand hebt aangevraagd, beëindigd? Dan
eindigt automatisch deze overeenkomst.

8.

Alle belangrijke informatie over roodstand staat in deze Overeenkomst en
Voorwaarden Zakelijke Roodstand, de Handleiding Zakelijke Roodstand, het
onderdeel ‘Algemeen’ van de Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen en het
onderdeel ‘Algemeen’ van onze Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk
Betalen. Lees deze goed door. Deze documenten staan altijd op onze website en in je
Persoonlijke Bankomgeving.

9.

Controleer altijd de informatie die wij je geven.

10.

Het is belangrijk dat je zorgt dat niemand zonder jouw toestemming je Persoonlijke
Bankomgeving kan inzien. Alle veiligheidsregels staan in onze Algemene Handleiding
Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen en op onze website.
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11.

Als wij deze overeenkomst willen veranderen, dan sturen wij je daarover een bericht.
Je hebt dan 1 maand de tijd om na te denken of je het eens bent met de verandering.

12.

Je mag deze overeenkomst altijd opzeggen.
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VOORWAARDEN ZAKELIJKE ROODSTAND
1.

Wat hoort er bij zakelijke roodstand?

1.1

In deze voorwaarden staan de afspraken die je met Knab maakt over zakelijke
roodstand. Deze voorwaarden horen bij de overeenkomst.

1.2

Bij roodstand horen ook de regels die staan onder ‘Algemeen’ in de Overeenkomst en
Voorwaarden Zakelijk Betalen en onder ‘Algemeen’ in de Algemene Handleiding
Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen. Als er iets anders staat in de voorwaarden
voor zakelijk betalen dan in deze voorwaarden voor zakelijke roodstand, dan geldt de
regel die staat in deze voorwaarden voor zakelijke roodstand.

1.3

Ook hebben wij een Handleiding Zakelijke Roodstand. Daarin kun je meer informatie
vinden over roodstand.

1.4

De overeenkomst met deze voorwaarden, de Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk
Betalen, de Handleiding Zakelijke Roodstand en de Algemene Handleiding Zakelijk &
Handleiding Zakelijk Betalen vind je terug in je Persoonlijke Bankomgeving. De
overeenkomst met deze voorwaarden ontvang je van ons na het aanvragen van
roodstand ook per e-mail.

2.

Hoe werkt zakelijke roodstand?

2.1

Door het afsluiten van de overeenkomst voor zakelijke roodstand, krijg je de
mogelijkheid om rood te staan op je Knab Zakelijke Betaalrekening. Je kunt dan meer
geld opnemen dan je op je zakelijke betaalrekening hebt staan. Welke betaalrekening
dit is, zie je in je Persoonlijke Bankomgeving.

2.2

Als je rood staat op je Knab Zakelijke Betaalrekening leen je geld van ons. Je mag niet
langer dan 30 dagen achter elkaar rood staan.

2.3

Wij spreken met je af hoeveel je maximaal rood kunt staan op je zakelijke
betaalrekening. Dit is je roodstandlimiet. Het bedrag van je roodstandlimiet zie je in je
Persoonlijke Bankomgeving. Je kunt de roodstandlimiet altijd aanpassen. De
roodstandlimiet die je met ons afspreekt, is nooit meer dan € 50.000 en nooit minder
dan € 250.

2.4

Het bedrag dat je bedrijf daadwerkelijk kan lenen, kan lager zijn dan de
roodstandlimiet. Je mag namelijk alleen het maximumbedrag rood staan als er
voldoende tegensaldo is. Het tegensaldo is het totale saldo op alle betaal- en
spaarrekeningen in je zakelijke portfolio bij Knab samen. Een deposito telt hierin niet
mee. Is het tegensaldo lager dan de roodstandlimiet? Dan kun je net zoveel geld rood
staan als het bedrag van het tegensaldo. In je Persoonlijke Bankomgeving kun je altijd
zien wat je maximaal kunt lenen: de tegensaldolimiet.
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2.5

Als je voor je bedrijf de overeenkomst voor zakelijke roodstand met ons hebt gesloten,
hoef je ons niet van tevoren te laten weten dat je rood wilt staan. Als je gebruik maakt
van roodstand, laten we je dat weten via een alert. In de alert zie je ook wanneer je het
geld aan ons moet terugbetalen.

2.6

Sta je rood op je zakelijke betaalrekening? Dan moet je het bedrag van de roodstand
binnen 30 dagen terugbetalen. Dat doe je door geld over te boeken naar deze
betaalrekening. Heb je het bedrag niet op tijd terugbetaald? Dan zullen wij het bedrag
dat je rood staat automatisch van de spaar- en/of andere betaalrekeningen in je
zakelijke portfolio overboeken naar de zakelijke betaalrekening waarop je rood staat.

2.7

Je kunt ons opdracht geven om het saldo automatisch aan te vullen zodra je rood
staat. Je geeft dan van tevoren aan vanaf welke spaar- of betaalrekening wij geld
moeten overboeken naar je zakelijke betaalrekening met roodstand zodat je op deze
rekening niet meer rood staat. Je ontvangt dan niet automatisch een alert van ons over
je roodstand.

3.

Je betaalt rente

3.1

Je betaalt aan ons debetrente over het geld dat je rood staat. Je betaalt deze rente
voor iedere dag dat je rood staat. Het rentepercentage kunnen wij veranderen. De
hoogte van de debetrente staat in je Persoonlijke Bankomgeving.

3.2

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 je
Knab Zakelijke Betaalrekening af te boeken.

3.3

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

4.

Wij geven jou informatie
Wij geven je informatie over je zakelijke roodstand via je Persoonlijke Bankomgeving
en/of e-mail.

5.

Wij kunnen de overeenkomst veranderen

5.1

Wij kunnen de overeenkomst veranderen. Wij laten het je minimaal 1 maand van
tevoren weten als wij dat doen, behalve als de verandering in je voordeel is of meteen
moet ingaan volgens de wet. Dan geldt de wijziging direct. Ben je het niet eens met de
verandering? Dan kun je de overeenkomst voor zakelijke roodstand opzeggen. Laat
het ons dan weten. Horen wij niets van jou? Dan geef je daarmee aan dat je de
verandering goedkeurt.

5.2

De Handleiding Zakelijke Roodstand kunnen wij direct aanpassen.
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5.3

Als wij de overeenkomst, deze voorwaarden of de Handleiding Zakelijke Roodstand
veranderen, dan sturen wij je een bericht.

6.

Wanneer eindigt zakelijke roodstand?

6.1

De overeenkomst met deze voorwaarden heeft geen einddatum.

6.2

Eindigt de betaalrekening waarvoor roodstand geldt? Dan eindigt ook je overeenkomst
voor zakelijke roodstand.

6.3

Je kunt de overeenkomst voor zakelijke roodstand altijd opzeggen. Moet je ons nog
geld terugbetalen? Of moet je ons nog debetrente betalen? Dan kun je de
overeenkomst pas opzeggen als je dit hebt gedaan. Hoe je de overeenkomst opzegt,
lees je in de handleiding voor zakelijke roodstand.

6.4

Wij kunnen de overeenkomst met jouw bedrijf ook opzeggen. Wij kunnen dit alleen
doen als wij je dit 1 maand van tevoren laten weten. In bepaalde gevallen kunnen wij
de overeenkomst met jouw bedrijf ook meteen opzeggen. Namelijk als dat moet
volgens de wet of van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Of
als we vermoeden dat je de rekening onrechtmatig gebruikt of misbruik maakt van
onze diensten.

6.5

Wij kunnen de overeenkomst met jouw bedrijf ook opzeggen als je ons informatie hebt
gegeven die niet klopt. Of als je bedrijfsactiviteiten veranderen of als je bedrijf andere
activiteiten uitvoert dan vermeld staat in het uittreksel van de Kamer van Koophandel
op het moment dat je de zakelijke betaalrekening bij ons hebt geopend. Als wij niet
willen dat onze klanten deze activiteiten doen, kunnen wij de overeenkomst meteen
opzeggen. Wij mogen de overeenkomst ook opzeggen als je bedrijf
betalingsmoeilijkheden heeft. Of als je bedrijf verhuist naar het buitenland of een van
de eigenaren van je bedrijf of iemand die belang in je bedrijf heeft, naar een land
buiten de Europese Economische Ruimte verhuist

6.6

Als de overeenkomst wordt opgezegd, dan mogen wij het geld dat je van ons hebt
geleend van de spaarrekeningen of andere betaalrekeningen in je zakelijke portfolio
halen. Ook brengen we je dan nog de uitstaande debetrente in rekening. De
overeenkomst voor zakelijke roodstand wordt dan beëindigd.
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