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Spaarrekeningen met variabele rente 

Spaar-op-Maat Vrij (rente geldt over gehele saldo) 

Saldo Variabele rente 

op jaarbasis 

€ 0 tot € 5.000 0,10% 

€ 5.000 tot € 10.000 0,20% 

€ 10.000 en hoger 0,30% 

 

Jeugdspaarrekeningen 

 Variabele rente 

op jaarbasis 

Zilvervloot Sparen 

■ Maximum spaarbedrag per jaar € 600. 

■ Geen minimum inleg. 

■ Over de inleg minus de opnames wordt maximaal 10% spaarpremie uitgekeerd op de 18e 

verjaardag van het kind. Voorwaarde voor de verstrekking van deze premie is dat het geld tot aan de 

18e verjaardag van het kind op de rekening blijft staan. 

0,65% 

JongWijs Sparen (onderdeel van het JongWijs pakket) 

■ Een spaarrekening voor het kind zelf om te leren sparen  

■ Geen minimale inleg 

■ Onbeperkt opvraagbaar, zonder kosten 

0,60% 

 

Overige spaarrekeningen 

 Variabele rente 

op jaarbasis 

Maand Sparen 

■ U spaart maandelijks een vast bedrag van minimaal € 50 en maximaal € 500 via een incasso. 

■ Extra bijstorten is niet mogelijk. 

■ Onbeperkt opvraagbaar, zonder kosten. 

0,20% 

Eigen Huis Sparen 

■ Onbeperkt opvraagbaar. 

■ Opnamekosten 0,5%, bij goedgekeurd bestedingsdoel krijgt u deze terug. 

■ Rente over maximaal € 1.500.000. 

0,70% 
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Spaarrekening met vaste rente 

Groeirente (maximale looptijd 5 jaar) 

Spaarjaar Vaste rente op 

jaarbasis 

1e jaar 0,05% 

2e jaar 0,10% 

3e jaar 0,25% 

4e jaar 0,35% 

5e jaar 0,75% 

 

Keuzedeposito (Jaarrente en Maandrente) 

 Vaste rente Vaste rente 

Looptijd Jaarrente Maandrente 

1 jaar 0,05% 0,05% 

2 jaar 0,10% 0,05% 

3 jaar 0,15% 0,05% 

4 jaar 0,20% 0,05% 

5 jaar 0,30% 0,10% 

6 jaar 0,40% 0,15% 

7 jaar 0,50% 0,25% 

8 jaar 0,60% 0,40% 

9 jaar 0,70% 0,50% 

10 jaar 0,80% 0,60% 

 

Inkomensplan 

Looptijd Vaste rente op 

jaarbasis 

12 maanden 0,05% 

24 maanden 0,05% 

36 maanden 0,05% 

48 maanden 0,10% 

60 maanden 0,20% 

72 maanden 0,30% 

84 maanden 0,50% 

96 maanden 0,60% 

108 maanden 0,70% 

120 maanden 0,90% 

132 maanden 1,10% 

144 maanden 1,10% 

156 maanden 1,20% 

168 maanden 1,20% 

180 maanden 1,40% 

192 maanden 1,40% 

204 maanden 1,50% 

216 maanden 1,50% 

228 maanden 1,50% 

240 maanden 1,50% 

 

 


