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Betaalproducten

Betaalrekeningen                                                                                                                                                                                    
Zakelijke rekening € 5,65 per rekening per maand

Vreemde Valuta rekening € 8,00 per rekening per maand

Derdengelden rekening € 5,65 per rekening per maand

G-rekening € 7,00 per rekening per maand

Tarief internationale ingezetenen € 105,00 per onderneming per maand

Tarief niet-ingezetenen EER (1) € 110,00 per onderneming per maand

Tarief niet-ingezetenen buiten EER € 270,00 per onderneming per maand

Zakelijke basisrekening (2)

    Openingskosten € 250,00 per rekening eenmalig

    Kosten per maand € 110,00 per rekening per maand

Passen en cards                                                                                                                                                                                               
Betaalpas € 1,50 per pas per maand

Vervangende Betaalpas € 7,50  

Access Card gratis

Vervangende Access Card gratis
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Zakelijke Pakketten                                                                                                                                                                               
Volop Ondernemen Slim (3) € 9,90 Dit pakket is inclusief: 1 zakelijke rekening, 

1 zakelijke betaalpas, Internet Bankieren Zakelijk
per maand

Volop Ondernemen Ambitieus (3) € 13,75 Dit pakket is inclusief: 1 zakelijke rekening, 
2 zakelijke betaalpassen, Internet Bankieren 
Zakelijk, 1 Boekhoudkoppeling, telefonische 
klantenservice

per maand

Volop Ondernemen Grenzeloos (3) (4) € 24,75 Dit pakket is inclusief: 1-3 zakelijke rekening(en), 
3 zakelijke betaalpassen, Internet Bankieren 
Zakelijk, 1-3 Boekhoudkoppeling(en), telefonische 
klantenservice, wereldwijde betalingen, 1 Spaar- 
rekening, 10 gratis Zakelijke Tikkies per maand

per maand

Bankrekening Medisch € 9,25 Dit pakket is inclusief: 1 zakelijke rekening, 
1 zakelijke betaalpas, Internet Bankieren Zakelijk, 
1 Boekhoudkoppeling, jaarlijks 500 online 
transacties en 500 rekeningrapportages

per maand

Basis voor ondernemen (5) € 9,90 Dit pakket is inclusief: 1 zakelijke rekening, 
1 zakelijke betaalpas, Internet Bankieren Zakelijk

per maand

Basis voor Verenigingen & Stichtingen (6) € 9,90 Dit pakket is inclusief: 1 zakelijke rekening, 
1 zakelijke betaalpas, Internet Bankieren Zakelijk

per maand

Zakelijk Flexibel Sparen € 1,50 Alleen voor een losse rekening naast 
Volop Ondernemen-pakketten Slim en Ambitieus

per maand
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Kosten klantonderzoek                                                                                                                                                                                              
Eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), maatschap gratis

Vereniging en stichting € 3,00 excl. 21% btw per entiteit per maand

Besloten vennootschap (BV), coöperatie, kerkgenootschap, 
Commanditaire vennootschap (CV), overige rechtsvormen

€ 6,50 excl. 21% btw per entiteit per maand

Naamloze vennootschap (NV), buitenlandse rechtsvormen (7) € 20,00 excl. 21% btw per entiteit per maand
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Online Bankieren

Internet Bankieren                                                                                                                                                                                              
1e gebruiker € 5,00 per maand

2e en volgende gebruiker € 1,90 per gebruiker per maand

Vervangende of extra e.dentifier gratis

Access Online                                                                                                                                                                                                    
Per gebruiker € 6,90  per maand

Boekhouden van ABN AMRO                                                                                                                                                                  
ZZP pakket € 9,95 excl. 21% btw Dit pakket is inclusief 1 gebruiker, maximaal 

10 verkoopfacturen en maximaal 30 bonscans
per maand

Management BV & Holding pakket € 14,95 excl. 21% btw Dit pakket is inclusief meerdere gebruikers, 
maximaal 15 verkoopfacturen en maximaal 
30 bonscans

per maand

MKB pakket € 29,95 excl. 21% btw Dit pakket is inclusief onbeperkt gebruikers, 
onbeperkt aantal verkoopfacturen en onbeperkt 
aantal bonscans

per maand

Boekhoudkoppeling                                                                                                                                                                      
1e rekening € 3,25 excl. 21% btw per rekening per maand

2e t/m 4e rekening € 1,50 excl. 21% btw per rekening per maand

vanaf 5e rekening gratis

Betalingen binnen Nederland en andere SEPA landen (in euro) (9)  

Girale betalingen                                                                                                                                                                              

Overboekingen

Tarieven voor de ontvanger

SEPA overboeking € 0,15

Spoedoverboeking (toeslag) € 1,50

IBAN-Acceptgiro (8) € 2,00

Tarieven voor de betaler

SEPA overboeking € 0,10

SEPA overboeking via formulier € 3,00

SEPA batchbetaling (10) € 0,10 + € 2,10 per batch

SEPA batchbetaling via Corporate Payment Services (CPS) (10) € 0,12 + € 4,50 per batch

IBAN-Acceptgiro via formulier € 3,00

Betaling via iDEAL € 0,10

Periodieke overboeking € 0,55 per overboeking

Spoedoverboeking (toeslag) € 5,50

Opdracht via één van onze kantoren (toeslag) € 16,00
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Incasso

Tarieven voor de incassant

SEPA incasso € 0,11 + € 2,10 per batch

SEPA incasso via Corporate Payment Services (CPS) € 0,13 + € 4,50 per batch

Verzoek tot annuleren SEPA incasso (12) € 1,65

Geweigerde SEPA incasso (12) (16) € 0,40

Niet uitgevoerde SEPA incasso (13) (16) € 0,40

Terugboeking SEPA incasso (14) (16) € 0,40 initiatief debiteur

Terugboeking SEPA incasso (15) (16) € 0,40 initiatief bank

Herstelboeking SEPA incasso (17) € 1,65

Melding Onterechte Incasso (MOI) (18) € 60,00

SEPA incassocontract (19) € 12,50 per contract per maand

Abonnement Digitaal Incassomachtigen (20) € 7,50 excl. 21% btw per contract per maand

Nieuwe of gewijzigde digitale machtiging 
SEPA Incasso Algemeen (21) 

€ 0,35 excl. 21% btw per machtiging 

Nieuwe, gewijzigde of ingetrokken digitale machtiging 
SEPA Incasso Bedrijven (22) 

€ 0,50 excl. 21% btw per machtiging

Tarieven voor de geïncasseerde

Geweigerde SEPA incasso (23) € 0,40

SEPA incasso (24) € 0,11

Nieuwe, gewijzigde of ingetrokken digitale machtiging 
SEPA Incasso Bedrijven (25)  

€ 0,25 excl. 21% btw per machtiging

Terugboeking SEPA incasso (26) € 0,40 initiatief debiteur

Terugboeking SEPA incasso (27) € 0,40 initiatief bank

Overig 

SEPA overboekingsformulieren € 13,64 excl. 21% btw 22 per boekje

Pinnen via ABN AMRO                                                                                                                                                                                           

Maestro, Debit Mastercard, V PAY en Visa Debit

Pintransacties (28) € 0,061 per transactie

Abonnementstarief betaalautomaat € 3,70 per betaalautomaat per maand

Kosten eerste lijn support Equens € 15,95 per incident

Pin Voordeelbundels (28) (29)  

    2000 transacties per maand € 102,00 per maand

    4000 transacties per maand € 196,00 per maand

    6000 transacties per maand € 282,00 per maand

    8000 transacties per maand € 344,00 per maand

Retourpinnen Maestro, Debit Mastercard, V PAY en Visa Debit (30)

Retourpintransacties € 0,061 per transactie

Abonnementstarief betaalautomaat retourpinnen € 5,00 per betaalautomaat per maand
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Pin-in-One (28) (31)

 Pin-in-One Mobiel 

    100 transacties per maand € 45,50 excl. 21% btw per maand

    200 transacties per maand € 56,00 excl. 21% btw per maand

    500 transacties per maand € 67,50 excl. 21% btw per maand

    1000 transacties per maand € 90,00 excl. 21% btw per maand

 Pin-in-One Vast    

    100 transacties per maand € 35,50 excl. 21% btw  per maand

    200 transacties per maand € 40,00 excl. 21% btw per maand

    500 transacties per maand € 51,50 excl. 21% btw per maand

    1000 transacties per maand € 74,00 excl. 21% btw per maand

Pin-in-One Vast, GPRS simkaart  

    100 transacties per maand € 45,50 excl. 21% btw per maand

    200 transacties per maand € 56,00 excl. 21% btw per maand

    500 transacties per maand € 67,50 excl. 21% btw per maand

    1000 transacties per maand € 90,00 excl. 21% btw per maand

Online betaalproducten                                                                                                                                                                                        

Tarieven voor de ontvanger

iDEAL via DPSP (Distribuerende PSP)

Entreekosten iDEAL via DPSP € 50,00 eenmalig

Abonnement iDEAL via DPSP € 20,00 per maand

iDEAL-transactiekosten € 0,25 per transactie

iDEAL Zelfbouw (incl. voor Collecterende PSP)

Abonnement iDEAL Zelfbouw € 20,00 per maand

iDEAL-transactiekosten tarieven op aanvraag

Tikkie Zakelijk 

Abonnement Tikkie € 5,00 excl. 21% btw per maand (incl. 20 transacties) 

Transactiekosten   

         21-100 transacties per maand € 0,25 excl. 21% btw per transactie

         101-500 transacties per maand € 0,20 excl. 21% btw per transactie  

         > 500 transacties per maand € 0,15 excl. 21% btw per transactie  

SMS service toeslag € 0,10 excl. 21% btw

Contant geld                                                                                                                                                                                                           

Storten via Geldmaat

Storten verpakt  

    via sealbagautomaat € 5,50 per storting + € 0,06 per biljet

Storten onverpakt  

    via stortautomaat € 3,00 per storting + 0,23% van de omzet

    via muntstortautomaat € 2,80 per storting + 0,25% van de omzet

Storten overige  

    bestellen nieuwe sealbags € 3,50 per bestelling + € 0,14 per sealbag

    non-kwaliteitsstorting toeslag (32) € 5,00 per storting

Cash2Account (33)

    Rente over cumulatief voorgecrediteerd bedrag per dag 1,80% per jaar
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Opnemen via Geldmaat

Bankbiljetten opnemen via geldautomaat in EUR met betaalpas € 0,35 per opname 

Munten opnemen via muntautomaat € 0,30 per rol minimaal 10 en maximaal 20 rollen per opname

Navragen Nederland                                                                                                                                                                                             
Navraag (34) € 50,00

Behandelingskosten retour gekomen betaling (34) € 50,00

Betalingen buiten SEPA of in vreemde valuta (9)

Girale betalingen                                                                                                                                                                                                  

Tarieven voor de ontvanger

Buitenland overboeking (elektronisch) € 12,00 Voor klanten met het Volop Ondernemen Slim en Ambitieus pakket 
wordt additioneel een user-fee van € 30,00 per maand in rekening 
gebracht na de tweede betaling

Tarieven voor de betaler

Buitenland overboeking (elektronisch) € 12,00 Voor klanten met het Volop Ondernemen Slim en Ambitieus pakket 
wordt additioneel een user-fee van € 30,00 per maand in rekening 
gebracht na de tweede betaling

Toeslagen (35)

    Aanvultarief (36) € 20,00

    non-IBAN tarief (37) € 7,00

    Aanlevering niet-digitaal € 90,00

    Kostenoptie OUR (alle kosten voor opdrachtgever) (38) Kosten buitenlandse bank per land (pdf)

Contant geld                                                                                                                                                                                                             
Opname via geldautomaat in vreemde valuta met Betaalpas € 2,25 + 1,2% wisselkoersopslag

Navragen buitenland                                                                                                                                                                                          
Navraag (34) € 50,00

Stop Payment (34) € 50,00

Behandelingskosten retour gekomen betaling (34) € 50,00

Kopie swiftberichten € 35,00

Rapportages en betaalalerts

Rekeninginformatie                                                                                                                                                                                      
Digitale transactie informatie  € 0,088 per geboekte mutatie per contract

    Batch details (39) € 0,015 per geboekte mutatie per contract

    Comprimeren (40) € 0,015 per transactie + € 2,50 per transactiesoort

Papieren rekeningafschrift

     Alle frequenties (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks 
en maandelijks) en duplicaten

 € 2,00 per afschrift + € 0,088 per geboekte mutatie

    kopie rekeningafschrift € 4,55 excl. 21% btw

Overige rapportages                                                                                                                                                                                         
Bijlagelijst (41) € 2,00 per pagina

Maandoverzicht (41) € 2,00 per pagina

Track & Trace € 25.00 per maand

Rapportage Equens

    op papier € 0,055 per transactie + € 0,60 per transactiesoort

    Status rapport via Corporate Payment Services (CPS) (42) € 0,0005 + € 2,25 per batch
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Betaalalerts                                                                                                                                                                                                            
Betaalalerts per SMS gratis

Betaalalerts per e-mail gratis

SMS alerts voor afschrijvingen gratis

Bankverklaringen                                                                                                                                                                                               
Standaardbankverklaring € 80,00 excl. 21% btw per entiteit met een maximum van € 600,00

Bankverklaring voor oprichting BV of NV € 50,00 excl. 21% btw

Gegoedheidsverklaring € 150,00 excl. 21% btw

Documentair Betalingsverkeer & Garanties

Documentair Incasso                                                                                                                                                                               

Provisie    

Incasso provisie (43) € 225,00

€ 325,00

bij aanlevering via digitaal kanaal of standaard ABN AMRO 
opdrachtformulier
bij overige aanlevering

Direct collections provisie € 150,00  

Toeslag bij langzicht, incl. direct collections € 50,00

Opties

Toeslag spoedopdracht € 150,00 voor verwerking op dag van aanleveren 
(aanlevering voor 14.00 uur)

Wijzigingen (44) € 60,00

€ 110,00 

per wijziging, bij aanlevering via digitaal kanaal of standaard 
ABN AMRO opdrachtformulier
per wijziging, bij overige aanlevering
Plus de behandelkosten als door de wijziging het incasso aan 
een nieuwe partij moet worden aangeboden

Verzenden tracer (navraag) € 25,00 per tracer; een navraag wordt uitsluitend gedaan op uw verzoek

Disconteren € 200,00 plus disconto percentage 

Wissel protesteren € 100,00 plus de aan ons in rekening gebrachte kosten als een 
protestakte moet worden opgemaakt

Wissel avaleren (45)

    looptijd t/m 12 maanden 1,50% per jaar met een minimum van € 50,00 per maand

    looptijd > 12 t/m 24 maanden 1,80% per jaar met een minimum van € 50,00 per maand

    looptijd > 24 maanden 2,00% per jaar met een minimum van € 50,00 per maand

Vrijgave van goederen € 300,00 Indien de aanbieder vooraf toestemming heeft gekregen van 
ABN AMRO om de goederen aan de bank te adresseren brengen 
we € 150,00 in rekening

Endosseren € 20,00

Ondersteuning en advisering € 110,00 per uur met een minimum van € 60,00

Overige behandelkosten (46) € 40,00 voor alle overige handelingen

Repair fee/incomplete opdracht € 75,00

Communicatie

Swift € 25,00 per bericht

Verzendkosten € 20,00
€ 40,00

per poststuk binnen Nederland
per poststuk buiten Nederland
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Letters of Credit (L/C’s), Garanties & Standby L/C’s                                                                                                                  

Provisie    

Nieuwe aanvraag (43) € 125,00

€ 225,00

bij aanlevering via digitaal kanaal of standaard ABN AMRO 
opdrachtformulier
bij overige aanlevering
Voor het opnieuw activeren van een vervallen Import L/C 
wordt opnieuw openingsprovisie in rekening gebracht

Risicoprovisie/Garantieprovisie (45) (47) (48) 

    looptijd t/m 12 maanden 1,50% per jaar met een minimum van € 50,00 per maand

    looptijd > 12 t/m 24 maanden 1,80% per jaar met een minimum van € 50,00 per maand

    looptijd > 24 maanden 2,00% per jaar met een minimum van € 50,00 per maand
Garantieprovisie is standaard 1,25% per jaar (met een minimum 
van € 50,00 per maand) als creditgeld als dekking voor de garantie 
wordt gebruikt
De provisie voor krediet vervangende garanties en krediet 
vervangende Standby L/C’s wordt per aanvraag vastgesteld na 
een risicoanalyse

Advisering export L/C /Advisering inkomende garantie € 150,00 Bij advisering van een export L/C aan niet-klanten van 
ABN AMRO rekenen wij € 300.

Documentenprovisie L/C € 100,00 plus 0,15% (minimaal € 150,00) over het opgenomen bedrag

Opties L/C’s

Toeslag spoedopdracht € 150,00  

Concept € 110,00 per uur met een minimum van € 145,00 voor 
het beoordelen en/of maken van het concept

Wijzigingen (44) € 60,00

€ 110,00 

per wijziging, bij aanlevering via digitaal kanaal of standaard 
ABN AMRO opdrachtformulier
per wijziging, bij overige aanlevering
Dit tarief is ook van toepassing indien de tekst voorziet in een 
automatische verlenging, verlaging of andere automatische 
wijziging

Voorcontrole documenten € 110,00 excl. 21% btw per presentatie, per uur met een minimum van € 200,00 
(excl. 21% btw)

Behandeling van afwijkingen/gereviseerde documenten € 150,00 per aanbieding

Disconteren € 200,00 plus disconto percentage

Uitgestelde betaling/Accept (45) Een per uitgestelde betaling/accept vast te stellen percentage per maand 
(minimaal € 50,00 per maand)

Confirmatieprovisie (45) Een per krediet per confirmatie vast te stellen percentage per maand
(minimaal € 200,00)

Commitment to Pay/Accept/Negotiate (45) Een per krediet per behandeling vast te stellen percentage per maand 
(minimaal € 250,00)

Vrijgave van goederen € 300,00 Indien de aanbieder vooraf toestemming heeft gekregen van 
ABN AMRO om de goederen aan de bank te adresseren brengen 
we € 150,00 in rekening

Overdracht € 350,00 plus 0,15% over het overgedragen bedrag

Endosseren € 20,00 

Ondersteuning en advisering € 110,00 per uur met een minimum van € 60,00

Overige behandelkosten (46) € 40,00 voor alle overige handelingen

Repair fee/incomplete opdracht € 75,00  

Opties Garanties   

Toeslag spoedopdracht € 150,00

Concept € 110,00 per uur met een minimum van € 145,00 voor 
het beoordelen en/of maken van het concept
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Wijzigingen (44) € 60,00

€ 110,00 

per wijziging, bij aanlevering via digitaal kanaal of standaard 
ABN AMRO opdrachtformulier
per wijziging, bij overige aanlevering

Maatwerktekst garantie € 110,00 per uur met een minimum van € 145,00 
voor maatwerkondersteuning en/of -advisering

Behandelkosten claim € 250,00 per claim (exclusief juridische kosten)

Toeslag spoedopdracht € 150,00 per garantie

Duplicaat garantie € 125,00 per duplicaat

Extra kopie garantie € 40,00 per kopie

Ondersteuning en advisering € 110,00 per uur met een minimum van € 60,00

Overige behandelkosten (46) € 40,00 voor alle overige handelingen

Repair fee/incomplete opdracht € 75,00  

Communicatie   

Swift € 25,00 per bericht

Verzendkosten € 20,00
€ 40,00

per poststuk binnen Nederland
per poststuk buiten Nederland

Extradeal                                                                                                                                                                                                                 
Extradeal setup fee € 250,00
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(1)    Voor ondernemingen in de BES eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) geldt het tarief niet-ingezetenen EER.
(2)    Dit tarief geldt voor specifieke hoog-risico sectoren. 
(3)     Een vreemde valutarekening en een G rekening maken geen onderdeel uit van de zakelijke rekening(en) binnen een Volop Ondernemen pakket. Hiervoor betaalt u het losse tarief per maand.
(4)     Met wereldwijde betalingen bedoelen wij de mogelijkheid tot het doen van betalingen buiten SEPA of in vreemde valuta. Het tarief & toeslagen zoals zijn vermeld onder de categorie 

“Betalingen buiten SEPA of in vreemde valuta” blijven van toepassing.
(5)     Basis voor Ondernemen is uit de actieve verkoop.
(6)     In Basis voor Verenigingen & Stichtingen heeft u per kalenderjaar tot € 250 korting op uw online transacties (excl. zakelijk pinnen). In het pakket zitten standaard 1 betaalpas, 1 

Bestuurrekening en Zakelijk Internet Bankieren voor de eerste gebruiker.
(7)     Geldt alleen voor rechtsvormen met vestigingsadres in Nederland. Er vindt geen tarifering plaats indien u reeds het verhoogde rekening tarief betaalt voor niet-ingezetenen, zowel 

binnen als buiten EER.
(8)     IBAN-Acceptgiro is uit de actieve verkoop.
(9)     SEPA staat voor Single Euro Payments Area. De Single Euro Payments Area bestaat onder andere uit de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, IJsland, 

Liechtenstein, Monaco, San Marino en Zwitserland. U kunt meer informatie over het SEPA-gebied vinden op abnamro.nl/sepalanden
(10)  plus € 0,01 per transactie indien ongecomprimeerd.
(11)   Verzoek tot annuleren batch of individuele transactie (na verzending naar clearing). U kunt als incassant voor een batch of een individuele transactie, nadat de batch al naar de clearing is 

verstuurd, een verzoek tot annuleren indienen. Dit verzoek wordt op basis van best effort verwerkt. Per post in de batch worden hiervoor kosten berekend.
(12)   Geweigerde SEPA incasso (initiatief debiteur). Uw klant kan uw incasso vooraf, dat wil zeggen voor de opgegeven uitvoerdatum, weigeren. Bij de SEPA Incasso Bedrijven kan dit tot 

en met de opgegeven uitvoerdatum. Het totaalbedrag van de door u aangeleverde incassobatch wordt credit geboekt op uw rekening. Individuele posten die geweigerd zijn, worden 
als ‘geweigerde SEPA incasso transactie’ debet geboekt op uw rekening.

(13)   Niet uitgevoerde SEPA incasso (initiatief bank). De bank van de geïncasseerde kan uw incasso afkeuren voordat deze wordt afgeschreven bij uw klant. Individuele posten die niet zijn 
uitgevoerd worden debet geboekt op uw rekening.

(14)   Terugboeking SEPA incasso (initiatief debiteur). De geïncasseerde kan uw SEPA Incasso Algemeen binnen 8 weken na incassodatum terugboeken. 
(15)   Terugboeking SEPA incasso (initiatief bank). De bank van de geïncasseerde kan om diverse redenen uw incasso terugboeken nadat de incasso is uitgevoerd. Dit kan tot en met  

5 werkdagen bij de SEPA Incasso Algemeen en tot en met 3 werkdagen bij de SEPA Incasso Bedrijven. Dit resulteert in een debet boeking op uw rekening.
(16)   Sommige buitenlandse banken brengen extra kosten in rekening als een incasso niet verwerkt kan worden of uw klant deze terugboekt. Deze extra kosten schrijven wij bij een niet 

uitgevoerde incasso of een terugboeking direct van uw rekening af en komen bovenop het reguliere tarief.
(17)   Herstelboeking batch of individuele transactie (na verwerking). U kunt als incassant voor een batch of een individuele transactie, nadat de batch al is uitgevoerd, een herstelboeking 

aanvragen. Dit verzoek wordt op basis van best effort verwerkt. Per post in de batch worden hiervoor kosten berekend. Een herstelboeking moet plaatsvinden binnen 5 werkdagen na 
de uitvoerdatum.

(18)   Dit tarief wordt in rekening gebracht aan u als incassant wanneer een door één van uw klanten ingediende MOI is toegekend. Een MOI wordt toegekend wanneer u op verzoek van de 
bank geen geldige machtiging kunt overhandigen binnen de daarvoor gestelde termijn. 

(19)   Binnen een incassocontract kunnen er meerdere incassovarianten en meerdere rekeningen voorkomen, maar het tarief wordt altijd per contract gerekend. 
(20)   U kunt gebruik maken van de dienst Digitaal Incassomachtigen om uw debiteuren digitaal machtigingen te laten ondertekenen. Hiervoor betaalt u maandelijks per contract. De kosten voor de 

implementatie van Digitaal Incassomachtigen op uw website zijn voor uw eigen rekening.
(21)   Wanneer uw debiteur digitaal een machtiging voor de SEPA Incasso Algemeen ondertekent of wijzigt. 
(22)   Wanneer uw debiteur digitaal een machtiging voor de SEPA Incasso Bedrijven ondertekent, wijzigt of intrekt. 
(23)   U kunt een aangekondigde incasso vooraf, dat wil zeggen voor de opgegeven uitvoerdatum, weigeren. Er vindt dan geen debet boeking plaats op uw rekening. Een SEPA Incasso Bedrijven 

kunt u weigeren tot en met de opgegeven uitvoerdatum. Soms heeft er dan al een debet boeking plaatsgevonden op uw rekening. Deze wordt dan gecorrigeerd.
(24)   U heeft een machtiging afgegeven aan één van uw relaties om van uw rekening te mogen incasseren. Wanneer deze daar gebruik van maakt leidt dat bij u als geïncasseerde tot een 

debet boeking.
(25)   U heeft een digitale machtiging afgegeven, gewijzigd of ingetrokken voor de SEPA Incasso Bedrijven.
(26)   U kunt een SEPA Incasso Algemeen van uw rekening binnen 8 weken na incassodatum terugboeken. 
(27)   De bank kan om diverse redenen een incasso van uw rekening terugboeken nadat deze is uitgevoerd. Dit kan tot en met 5 werkdagen bij de SEPA Incasso Algemeen en tot en met 3 

werkdagen bij de SEPA Incasso Bedrijven. Dit resulteert in een credit boeking op uw rekening.
(28)   De transactiekosten voor Maestro, Debit Mastercard, V PAY en Visa Debit zijn vrij van btw. Het tarief van pinnen is mede afhankelijk van de gemiddelde transactie waarde 

(Average Transaction Value - ATV). Bij een hoge ATV kunnen afwijkende tarieven in rekening gebracht worden.
(29)   Pin Voordeelbundels zijn uit de actieve verkoop. U kunt uw bestaande contract nog wel aanpassen. Voor transacties boven de gekozen bundel betaalt u € 0,061 per transactie.
(30)   Het abonnementstarief voor Retourpinnen geldt alleen voor betaalautomaten waarop de Retourpinnen functionaliteit geactiveerd is. De Retourpinnen transacties en het abonnementstarief zijn 

vrij van btw. 
(31)   Pin-in-One is uit de actieve verkoop. U kunt uw bestaande contract nog wel aanpassen. Voor transacties boven de gekozen bundel betaalt u € 0,061 per transactie. Als u een 

nieuw contract wilt biedt ABN AMRO u het Winkelpakket via onze partner EMS.
(32)   De inhoud van een sealbag storting moet aan een aantal voorwaarden voldoen om deze goed en correct te kunnen verwerken. De voorwaarden staan vermeld op de sealbag. 

Voldoet de sealbag niet aan de kwaliteitsvoorwaarden, dan zijn de verwerkingskosten hoger en geldt een non-kwaliteitstoeslag.
(33)   Cash2Account wordt niet langer verkocht. Bestaande klanten kunnen dit nog wel gebruiken.
(34)   Dit tarief is exclusief eventuele kosten van Equens en/of andere banken. De behandelingskosten van ABN AMRO zijn wel inbegrepen.
(35)   Toeslag op het standaard tarief voor een elektronische overboeking.
(36)   Vergoeding voor het completeren en/of corrigeren van onvolledige en/of foutieve overboeking.
(37)   Vergoeding voor de extra kosten die de bank van de begunstigde in rekening brengt voor grensoverschrijdende betalingen zonder IBAN.
(38)   Voor de kostenoptie ‘OUR’ (alle kosten voor de opdrachtgever) worden naast de kosten van ABN AMRO de kosten van de buitenlandse bank in rekening gebracht.
(39)   Incasso- en overboekingsbatches worden standaard als één totaal bedrag op uw rekening geboekt. U kunt de individuele transacties van een incasso- of overboekingsbatch (batch details) 

inzien wanneer u gebruik maakt van rapportage via CAMT.053. Batch details worden niet standaard getoond in de CAMT.053. Om de batch details te tonen, kunt u contact opnemen 
met uw aanspreekpunt binnen de bank. 

(40)   Voor een aantal transactiesoorten is het mogelijk om deze als één totaalbedrag per dag te laten boeken. U heeft dan voor deze transactiesoort één mutatie op uw rekening en kunt 
de individuele transacties inzien wanneer u gebruik maakt van rapportage via CAMT. Dit is mogelijk voor inkomende IBAN-Acceptgirobetalingen, inkomende iDEAL-betalingen en 
geweigerde, teruggeboekte en afgekeurde SEPA-incasso’s.

(41)  Bijlagelijst en Maandoverzicht zijn uit de actieve verkoop.
(42)   Alle aangeleverde transacties worden terug gerapporteerd.
(43)   Het lagere tarief geldt voor aanlevering via ons digitaal kanaal, in overige gevallen brengen we een toeslag van € 100,00 in rekening. Indien een digitaal kanaal voor u niet beschik-

baar is, bieden wij u ons standaard opdrachtformulier. In dat geval is de toeslag niet van toepassing.
(44)   Het lagere tarief geldt voor aanlevering via ons digitaal kanaal, in overige gevallen brengen we een toeslag van € 50,00 in rekening. Indien een digitaal kanaal voor u niet beschikbaar 

is, bieden wij u ons standaard opdrachtformulier. In dat geval is de toeslag niet van toepassing.
(45)  Afgerekend per kalendermaand. Een deel van de maand wordt gerekend als een hele maand.
(46)  Voorbeelden: opvragen van kopie berichten, verzendstatus documenten, zenden van documenten naar 3e partij (excl. verzendkosten).
(47)  Plus de kosten van de buitenlandse bank in het geval de garantie gesteld moet worden via een lokale bank in het buitenland.
(48)   De garantieprovisie wordt tijdens de looptijd van de garantie per maand over het uitstaande saldo van de garantie in rekening gebracht (een deel van de maand wordt gerekend als 

een hele maand).

Alle tarieven zijn vrijgesteld van btw tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden, tarieven per 1 juli 2022.


