
Uw bank dichtbij.

Zakelijk 
Bankieren
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Zakendoen begint bij ons met een 
persoonlijk gesprek. Want ondernemers 
zijn er in alle soorten en maten. Of u nu 
een eigen winkel heeft, een adviesbureau 
of bestuurder bent van een stichting of 
vereniging. 

We helpen u met duidelijke financiële 
diensten en producten, zonder allerlei 
poespas. Heel gemakkelijk. Alles onder 
één dak. Bij de beste bank van Nederland 
in 2019 volgens de Consumentenbond. 
Want uw wensen staan bij ons voorop.

Waarom zakelijk bankieren bij  
RegioBank?

•  U krijgt bij ons persoonlijke aandacht.
•  U kunt altijd binnenlopen zonder afspraak.
•  U kent uw adviseur en hij kent u.
•  Betalen, sparen en lenen onder één dak.
•  Speciaal gericht op kleinzakelijke ondernemers
 - Zzp’ers en mkb
 - Verenigingen en stichtingen. 

Voor al uw 
zakelijke 
financiën
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    1   Zakelijk betalen
•  MKB Rekening: voor zzp'ers en het mkb.        
•  V&S Rekening: voor verenigingen en stichtingen.
•  Creditcard Zakelijk: aan te vragen bij uw betaalrekening.

    2    Zakelijk sparen
•  Meerkeuze Sparen: flexibel en vast sparen op één rekening.

    3    Zakelijk financieren
•  Rekening-courant Krediet: voor extra financiële ruimte.
•  Bedrijfshypotheek: voor de financiering van uw bedrijfspand.
•  Alternatieven via onze samenwerkingspartners.

    4    Overige diensten
•  Zakelijke Overstapservice: zonder omkijken overstappen naar 

RegioBank.
•  Vaste en mobiele betaalautomaten. 
•  Huurgarantie.

Zakelijk bankieren 
zoals u dat wilt

reis

betaalpas
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    1    Zakelijk betalen
Met een zakelijke betaalrekening van RegioBank regelt u uw bankza-
ken zoals u dat wilt. De MKB Rekening is er speciaal voor zzp'ers en 
ondernemers in het mkb. En voor verenigingen en stichtingen is er 
de V&S Rekening. U kunt altijd voor persoonlijk advies terecht bij uw 
Zelfstandig Adviseur. Gewoon even bellen of binnenlopen. Regelt u 
het liever zelf? Dan doet u dat snel en gemakkelijk via internet met 
Mijn RegioBank Zakelijk of onze Mobiel Bankieren app.

 MKB Rekening
• Voor de zzp'er en het mkb.
• Betaalpas met contactloos betalen en pinnen in het buitenland.
•  Internetbankieren in Mijn RegioBank Zakelijk met 1.250*  

internettransacties per jaar.
• Vast maandtarief.
• Optie: Creditcard Zakelijk.

 V&S Rekening
• Speciaal voor verenigingen en stichtingen.
• Betaalpas met contactloos betalen en pinnen in het buitenland.
• Vast maandtarief.
•  Internetbankieren in Mijn RegioBank Zakelijk met 500*  

internettransacties per jaar.
• Optie: Creditcard Zakelijk.

* Gebruikt u meer transacties? Geen probleem. U kunt extra transactiebundels voor een vast bedrag  
bijkopen. Transacties uit de bundel die nog over zijn, neemt u gewoon mee naar het volgende kalenderjaar. 

 Incasso- en acceptgirocontract
Bij uw zakelijke betaalrekening kunt u een incassocontract en/of een 
acceptgirocontract afsluiten. Handig om automatisch bedragen te 
incasseren bij uw debiteuren. Of om voorbedrukte acceptgirokaarten 
te versturen naar bedrijven of klanten. Zo hoeft u geen facturen meer 
te versturen en te verwerken. Dat scheelt veel tijd. Uw Zelfstandig 
Adviseur van RegioBank vertelt u graag alles over de mogelijkheden 
en de voorwaarden. 
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 Incassotransactie
Voor elke incasso controleren we of de gegevens van de incasso  
overeenkomen met de gegevens die u heeft opgegeven. Heeft u een 
maximumbedrag per incasso opgegeven? Dan houden we daar ook  
rekening mee. Als een bedrag eenmaal bij u is geïncasseerd, kunt u  
het niet laten terugboeken. Wel kunt u ons tot op de dag van de  
daadwerkelijke incasso vragen de incassotransactie niet uit te voeren.

 Mijn RegioBank Zakelijk 
Alles wat u nodig heeft om online te bankieren:
•  Batchbetalingen versturen: handig voor het uitbetalen van 

salarissen aan uw personeel.
•  Transacties downloaden en uploaden, bijvoorbeeld van en naar 

uw boekhoudpakket.
• Veilig inloggen met uw digipas van RegioBank.
• Bekijken hoeveel transacties u over heeft in uw betaalpakket. 
•  Bundels bijkopen voor  

uw betaalpakket. 

 Creditcard Zakelijk
Met de Creditcard Zakelijk betaalt u veilig en makkelijk voor 
uw bedrijf, vereniging of stichting. RegioBank werkt samen met 
International Card Services (ICS). ICS is de grootste uitgever van 
creditcards in Nederland. De creditcard is van Visa. 

•  Veilig betalen, ook in het buitenland en online. Bijna al uw  
aankopen zijn 180 dagen verzekerd.

•  Uw zakelijke en privé-uitgaven blijven gescheiden. In Mijn ICS 
Business heeft u inzicht in uw uitgaven.

•  Koopt u iets online, maar wordt het artikel niet geleverd? Geen 
nood, ICS biedt u standaard de aflevergarantie: u krijgt uw geld in 
sommige gevallen terug als u het bestelde product niet ontvangt. 

•  Meer zekerheid tijdens uw zakelijke reizen met de aanvullende 
reisverzekering. U bent standaard overal ter wereld verzekerd 
met de reisongevallen-, hulpverlenings-, vluchtvertragings- en 
bagagevertragingsverzekering.

 

Meer informatie?Kijk op regiobank.nl/ zakelijk. Hier kunt u ook de voorwaarden vinden.
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    2    Zakelijk Sparen
 MeerKeuze Sparen, op en top flexibel 
Heeft u een zakelijke betaalrekening bij RegioBank? Dan is MeerKeuze 
Sparen daarop een handige aanvulling. Want op deze spaarrekening 
kunt u vrij én vast sparen tegelijk. Geld dat u altijd kosteloos wilt  
kunnen opnemen zet u op het vrije deel. Bedragen die u voorlopig  
niet nodig heeft, zet u voor korte of langere tijd opzij op het vaste deel.  
Zo flexibel is MeerKeuze Sparen. 

U ontvangt een variabele rente op het vrije deel. Op het vaste  
deel ontvangt u een vaste rente, die afhankelijk is van de looptijd.  
U beheert de rekening eenvoudig via Mijn RegioBank Zakelijk.

 In het kort
•  Vrij en vast sparen op één rekening.
•  Vrije inleg op het vrije deel. 
•  Kosteloos geld opnemen van het vrije deel.
•  Keuze uit meerdere looptijden op het vaste deel.
•  Minimuminleg van € 15.000 op het vaste deel.
•  Tussentijds geld opnemen van het vaste deel kan tegen  

opnamekosten.

    3    Zakelijk financieren
Als ondernemer heeft u plannen genoeg. U kijkt continu waar kansen 
liggen en hoe u die kunt realiseren. Misschien wilt u uw bedrijf  
uitbreiden, uw assortiment verruimen of een bedrijfspand kopen.  
In alle voorkomende situaties denken we met u mee hoe u uw plannen 
financieel kunt uitvoeren. Als lokale bank zijn we betrokken bij u en uw 
bedrijf. Dat helpt enorm, want daardoor hebben we aan een half woord 
genoeg. We zijn graag uw deskundige gesprekspartner en vertrouwens-
persoon bij het realiseren van uw plannen. Ook als het om lenen gaat.

 Rekening-courant Krediet
Bent u op zoek naar extra financiële ruimte voor uw bedrijf?  
Bijvoorbeeld om voorraden aan te vullen of debiteuren voor te  
financieren? Met het Rekening-courant Krediet kunt u tot aan een 
afgesproken bedrag rood staan op uw zakelijke rekening. Heeft u  
die nog niet? Dan vragen we deze gelijk voor u aan.
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•  Kredietlimiet tot maximaal € 50.000.
•  Bedragen opnemen tot aan de kredietlimiet. 
•  Elke dag opzeggen zonder extra kosten.
•  Krediet afbouwen zoals u dat wilt.

Uw Zelfstandig Adviseur bespreekt graag met u of uw bedrijf in 
aanmerking komt voor een Rekening-courant Krediet.

 De kosten
U betaalt elk kwartaal rente. Die bestaat uit een:
• variabele rente
• persoonlijke riscio-opslag
•  vergoeding voor het krediet dat u kunt gebruiken: de limietprovisie.

Deze kosten betaalt u elk kwartaal achteraf. Voor het afsluiten 
van het krediet betaalt u eenmalig kosten aan uw Zelfstandig 
Adviseur. Vooraf informeert uw adviseur u over deze kosten. 

 Zekerheid
Het geld dat u opneemt, moet u uiteindelijk terugbetalen. We 
vragen zekerheden voor het geval dat dit niet lukt. De meest 
voorkomende zekerheden zijn pandrecht, borgstelling en hoofdelijke 
aansprakelijkheid. Hiermee dekken we het risico af dat u het 
Rekening-courant Krediet niet kunt terugbetalen. 

 Bedrijfshypotheek
Wilt u een bedrijfspand kopen? Dan helpen we u graag met een 
bedrijfshypotheek. Dat is een zakelijke lening voor de financiering 
van uw bedrijfspand waarin u uw eigen bedrijf huisvest of uw 
beroep uitoefent.

 In het kort
•  Minimaal hypotheekbedrag € 50.000 en maximaal  

€ 1.000.000.
•  Looptijd maximaal 20 jaar, aan het einde van de looptijd heeft 

u de hypotheek helemaal afgelost.
• Lineaire aflossing, maandelijks achteraf.
•  Vaste rentes op basis van Loan to Value (LTV), de hoogte van 

de lening in verhouding tot de waarde van het bedrijfspand.
• Extra aflossen zonder kosten tot 5% van de hoofdsom per jaar.
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• Financiering tot 80% van de marktwaarde óf 
• Financiering tot 90% van de marktwaarde. Dit kan als u:
 - een duurzaam pand koopt (energielabel C of beter) of;
  - investeert om het pand te verduurzamen (energielabel C  

 of beter) of;
  - een woonhuishypotheek heeft van RegioBank of minimaal  

 5 jaar een zakelijke betaalrekening bij ons heeft.
•  U mag 40% van het bedrijfspand verhuren (op basis van  

vierkante meters). 
• Eenvoudig aanvragen via uw Zelfstandig Adviseur.

 Belangrijke voorwaarden
•  Ook als de inkomsten van uw bedrijf tegenvallen, moet u  

gewoon rente en aflossing blijven betalen.
•  Wilt u meer dan 5% van het oorspronkelijke leenbedrag  

aflossen, dan betaalt u ons een vergoeding voor renteverlies.
•  Uw bedrijf moet minimaal 2 jaar bestaan, starters kunnen 

geen bedrijfshypotheek aanvragen.
•  U kunt de lening alleen gebruiken voor de financiering van uw 

bedrijfspand.

 Zekerheid
Het geld dat u opneemt, moet u uiteindelijk terugbetalen. We 
vragen zekerheden voor het geval dat dit niet lukt. De meest 
voorkomende zekerheden zijn een hypotheekrecht, pandrecht, 
borgstelling en hoofdelijke aansprakelijkheid. Hiermee dekken we 
het risico af dat u de Bedrijfshypotheek niet kunt terugbetalen. 

 Alternatieven zakelijke financiering
Het kan gebeuren dat u een zakelijke financiering nodig heeft, 
maar dat ons Rekening-courant Krediet of onze Bedrijfshypotheek 
niet bij u past. Bijvoorbeeld omdat u maar voor een korte periode 
behoefte heeft aan financiële ruimte. Of omdat u pas net bent 
gestart met uw onderneming. Ook in die situatie helpen wij u 
graag. Hiervoor hebben we twee partners geselecteerd: Voldaan 
en Qredits. Partners die net als wij oog hebben voor de wensen 
en situatie van klein zakelijke ondernemers. Die een transparante 
dienstverlening bieden en aansluiten bij onze visie: bankieren met 
de menselijke maat. Informeer bij uw Zelfstandig Adviseur.
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    4    Overige diensten
 Zakelijke Overstapservice 
Wilt u met uw zakelijke betaalrekening overstappen naar RegioBank  
omdat u graag uw geldzaken wilt regelen op uw manier? Bij een klant-
vriendelijke bank die betrokken is bij u en uw bedrijf en de regio goed 
kent? Misschien ziet u op tegen het gedoe en regelwerk eromheen.  
Dat is niet nodig. Met de Overstapservice maken we het heel makkelijk 
om van bank te veranderen. U heeft er geen omkijken naar.

 Gemakkelijk overstappen 
De Overstapservice is een initiatief van alle banken in Nederland. 
Deze service regelt allerlei zaken voor u: bijvoorbeeld dat bijschrijvingen 
op uw oude zakelijke betaalrekening worden doorgestuurd naar uw 
nieuwe rekening. En dat automatische incasso’s voortaan van uw 
nieuwe rekening worden afgeschreven.

 In het kort
•  Bijschrijvingen op uw oude zakelijke betaalrekening sturen wij  

automatisch door naar uw nieuwe zakelijke betaalrekening bij 
RegioBank.

•  Automatische incasso’s schrijven wij rechtstreeks van uw nieuwe 
zakelijke betaalrekening af.

•  Op de rekeningafschriften van RegioBank staat duidelijk aangegeven 
welke bij- en afschrijvingen via de Overstapservice zijn doorgeleid 
naar uw nieuwe zakelijke betaalrekening bij RegioBank.

 Mobiele betaalautomaten en huurgarantie 
Bij uw Zelfstandig Adviseur vindt u alles onder één dak. Naast  
betalen en sparen zijn er ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld vaste 
en mobiele betaalautomaten. Wel zo makkelijk, want dan heeft u 
geen contant geld nodig en uw rekeningen zijn direct betaald. Uw 
Zelfstandig Adviseur vertelt u graag meer over de mogelijkheden.  
Of informeer naar de mogelijkheid voor huurgaranties als uw verhuurder 
om borg vraagt. Dit bedrag is een zekerheid voor de verhuurder als 
een huurder de huurverplichtingen niet nakomt. Met een huurgarantie 
geeft u de verhuurder een vergelijkbare zekerheid.
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 Meer weten over RegioBank Zakelijk? 
Kijk op www.regiobank.nl/zakelijk. Of loop binnen bij uw 
Zelfstandig Adviseur van RegioBank voor persoonlijk advies. 
Hij helpt u graag.

 RegioBank is uw bank in de buurt
U wilt graag een bank in de buurt. Om gewoon even binnen te 
lopen voor een vraag of een goed advies. Een kantoor om de 
hoek, met een Zelfstandig Adviseur die u kent. Waar u uw  
geldzaken regelt zoals ú dat wilt. Dat vindt u bij RegioBank. 

RegioBank onderscheidt zich van de andere banken door de 
bankproducten - betalen, sparen en hypotheken - te combineren 
met de persoonlijke dienstverlening van een Zelfstandig Adviseur. 
Er is altijd wel een adviseur bij u in de buurt: iemand die uw regio 
goed kent en een sterke binding heeft met de omgeving. 

RegioBank werkt samen met Zelfstandig Adviseurs. Deze 
adviseurs hebben een eigen onderneming, veelal een assurantie-
kantoor. De Zelfstandig Adviseurs staan ingeschreven in het 
Handelsregister en hebben een AFM-vergunning als bemiddelaar 
en adviseur in financiële producten en verzekeringen. Naast 
RegioBank adviseren en bemiddelen de Zelfstandig Adviseurs 
ook in producten van andere aanbieders. Dit geldt overigens niet 
voor spaar- en betaalproducten, hierin bemiddelen de adviseurs 
exclusief voor RegioBank. 
 
RegioBank is een Nederlandse bank, zonder buitenlandse  
belangen. RegioBank is gevestigd in Utrecht en heeft geen eigen 
kantoren. Meer informatie over wie wij zijn en hoe wij werken 
vindt u op regiobank.nl. Hier vindt u ook de Dienstenwijzer met 
belangrijke informatie.
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Meer informatie over 
onze producten vindt u 

op regiobank.nl


