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Versie 09-11-2022 

NIBC Direct Flex rekening 

verhandeld door NIBC Direct, onderdeel van NIBC Bank N.V. 

U bent op zoek naar een spaarproduct … 

• met 1 rente van 0,35% netto op jaarbasis tot 1.000.000 euro 

(nettorente is brutorente van 0,50%, verminderd met 30% roerende voorheffing) 

• waarbij stortingen meteen rentedragend zijn 

• met 3-maandelijkse rente-uitkering 

• dat u volledig online beheert (openen, beheer, transacties, …) 

• dat is gewaarborgd door het depositogarantiestelsel 

• zonder kosten 

Kenmerken 

• Type spaarrekening: niet-gereglementeerde spaarrekening voorbehouden voor 

internetgebruik. 

• Looptijd: onbeperkt. Uw spaargeld is steeds beschikbaar en opvraagbaar. 

• Inleg: geen voorwaarden. U kiest zelf hoeveel, hoelang of wanneer u spaart. 

• Kosten: wij rekenen niets aan voor het openen, het beheren, het opvragen van geld of 

het afsluiten van uw rekening. De Flex rekening is zonder kosten en dat blijft ze ook. 

Mocht dit in de toekomst toch wijzigen, sturen we u als klant tijdig een e-mail hierover. 

U kan alle geldende tarieven vinden op onze website. 

• Fiscaliteit: de Flex rekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening. 30% 

roerende voorheffing wordt vanaf de eerste eurocent aan de bron ingehouden door uw 

bank. De ontvangen netto-interest hoeft u niet in uw belastingen aan te geven. 

• Waarborg en risico: uw spaargeld valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel 

en is beschermd tot 100.000 euro per persoon, per instelling. Als NIBC Bank N.V. failliet 

zou gaan kan u het spaarbedrag boven 100.000 euro verliezen of het kan onderworpen 

worden aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in). Alle info hierover vindt u 

in ons informatieblad Depositogarantiestel, op de website van De Nederlandsche Bank 

of op www.beschermingsfonds.be. 

  

https://www.nibcdirect.be/media/1098/informatie-depositogarantiestelsel.pdf
https://www.dnb.nl/betrouwbare-financiele-sector/nederlandse-depositogarantie/
http://www.beschermingsfonds.be/
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Rentevergoeding 

Saldo van 0 t.e.m. 1.000.000 euro: nettorente van 0,35% op jaarbasis 

(nettorente is brutorente van 0,50%, verminderd met 30% roerende voorheffing) 

Saldo boven 1.000.000 euro: bruto- en nettorente van 0,00% op jaarbasis 

De Flex rekening heeft 1 eenvoudig rentetarief met dagelijks rendement. Daarom is het de ideale 

rekening voor (spaar)geld dat u op eender welk moment kan gebruiken of nodig heeft. Daarbij 

wordt uw interest op dagbasis berekend. Ook geld dat maar één dag op uw Flex rekening staat, 

brengt die dag rente op. De rente wordt per kwartaal gestort (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 

oktober). 

De rentes kunnen op elk moment worden aangepast. Als u klant bent, sturen we u tijdig een e-

mail hierover. U kan alle geldende rentes vinden op onze website. 

Meer informatie 

Vragen? Meer informatie? Geïnteresseerd? Bel ons gratis op 0800/63 500 of stuur een e-mail 

naar info@nibcdirect.be. Of raadpleeg onze algemene voorwaarden op onze website. Met 

eventuele klachten kan u terecht bij de klachtencoördinator (klachten@nibcdirect.be). Indien het 

geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsdienst in 

Financiële geschillen (https://www.ombudsfin.be/). 

NIBC Direct is onderdeel van NIBC Bank N.V. met maatschappelijke zetel in Nederland. Ons 

Belgisch bijkantoor staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Het Belgisch recht is 

van toepassing op al onze rekeningen. 

We bieden u graag productinformatie aan, ook al is het niet verplicht om voor een niet-

gereglementeerd spaarproduct een document met essentiële spaardersinformatie te voorzien. 

 

NIBC Direct, Koningsstraat 71, 1000 Brussel  

RPR te Brussel met btw-nummer BE 0456.775.869 

Tel. : 0800 63 500 
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