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De Rabo ZZP Rekening 

In deze tarievenfolder vind je de tarieven voor de Rabo ZZP Rekening. Met deze rekening krijg je eenvoudig 

toegang tot een betaalrekening, internetbankieren, betaalpas én app. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dit betaal je voor jouw Rabo ZZP Rekening 

Rabo ZZP Rekening per maand Geen kosten 

Rabo Business Banking (RBB) per maand Geen kosten 

Rabo Wereldpas per maand Geen kosten 

Transactiekosten¹ per transactie € 0,39 

1. Transactiekosten zijn de kosten van alle digitale transacties binnen Rabobank. Dit zijn zowel inkomende als 

uitgaande transacties: digitale overboekingen, incasso-afschrijvingen, bijschrijvingen eurobetalingen, (contactloze) 

betalingen (retour) via de betaalautomaat, terugboekingen incasso en bijschrijvingen Betaalverzoek. 

Rabo ZZP Rekening – Optioneel 

Rabo BusinessCard per maand € 2,75 

RaboBoekhoudKoppeling per rekening, per maand € 1,75 

Wereldpas gevolmachtigde per maand € 1,65 

Toeslag Spoed/Papier/Handmatig per transactie € 4,95 

Derdenrekening in RBB per rekening, per maand € 0,75 

Storten via stortautomaat (RCS) per storting € 9,50 

Biljetten in Euro opnemen via geldautomaat 

met Rabo WereldPas 
per opname € 1,25 

Biljetten in Euro opnemen via geldautomaat 

met Rabo BusinessCard 
per opname € 4,50 

Muntrollen opnemen via muntrol automaat 

met Rabo Wereldpas 
per opname 

€ 7,00 + € 0,50 

per rol 

Vreemde valuta opnemen via geldautomaat 

met Rabo WereldPas 
per opname 

€  2,75 + 1,4% 

koersopslag 

Vreemde valuta opnemen via geldautomaat 

met Rabo BusinessCard 
per opname 

€ 4,50 + 2,0% 

koersopslag 

Rabo Startersvoordeel 

Ben je net je eigen bedrijf gestart? Dan profiteer je bij ons van Rabo Startersvoordeel* en zijn je meeste 
transacties en kosten voor de pinbundels in Rabo Smart Pay de eerste zes maanden gratis.  
Zo start je nóg sterker. 

✓ Géén kosten voor je Eurobetalingen, Incasso afschrijvingen en je Rabo Boekhoudkoppeling 

✓ Géén kosten voor je pinbundel als je Rabo Smart Pay afneemt 

✓ Eerste 6 maanden geen premie als je de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) 

van Interpolis ZekerVanJeZaak© afsluit* 

 

* Ga voor de voorwaarden naar www.rabobank.nl/startersvoordeel 

http://www.rabobank.nl/startersvoordeel
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Wereldbetalingen 

Wil je betalingen doen of ontvangen van buiten de Eurozone met jouw Rabo ZZP  
Rekening? Geen probleem! Dit kan gemakkelijk via de app of internetbankieren.  
Ontdek hieronder de tarieven voor wereldbetalingen. 
 

 

  

Uitgaande Wereldbetaling  

Wereldbetaling SHA (kosten gedeeld)¹ per transactie € 12,00 

Wereldbetaling OUR² per transactie € 12,00 + toeslag OUR 

Wereldbetaling BEN (begunstigde betaalt alle 

kosten) 
  Geen kosten 

Toeslagen 
   

Handmatig per transactie € 10,00 

Spoed per transactie  Geen kosten 

Overige instructies per transactie € 10,00 

Aanvultarief BIC³ per transactie € 10,00 

OUR: 0,1% over het bedrag 
minimaal € 8,00 

maximaal € 35,00 

Inkomende Wereldbetaling 

Wereldbetaling (opties SHA en BEN) per transactie € 12,00 

Wereldbetaling OUR   Geen kosten 

Toeslagen 
   

Spoed   Geen kosten 

1. Je betaalt als opdrachtgever van de betaling de kosten van je eigen bank, de ontvanger betaalt de 

overige kosten. 

2. Je betaalt als opdrachtgever de kosten van je eigen bank én de kosten die de opdrachtgever normaal 

gesproken aan zijn bank betaalt. 

3. Je betaalt een toeslag als je geen BIC van de bank van de ontvanger invult. 
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Rabo Smart Pay  

Met Rabo Smart Pay kun je jouw klanten online en offline laten betalen.  
Kijk voor meer informatie op: Rabo Smart Pay, dé totaaloplossing voor al je betalingen. 

 

 

  

Algemeen 

Dagelijkse omzetbijschrijving¹  € 0,30 

Verschoven omzetbijschrijving²  € 0,15 

1. Bijschrijving voor alle gebruikte betaalmethoden in de Rabo Smart Pay. 

2. Dit tarief wordt extra in rekening gebracht als je kiest voor een afwijkend afsluitmoment. Standaard 

afsluitmoment is 24.00 uur maar je kan elk heel uur als afsluitmoment kiezen. 

Rabo OnlineKassa 

Abonnementskosten¹ (incl. 3 webwinkels) per maand € 10,00 

Extra webwinkel¹ per maand € 3,60 

Kassakosten   Geen kosten 

Betaalmethode    

iDEAL² <250 transacties per maand per transactie € 0,25  

iDEAL² 251-500 transacties per maand per transactie € 0,21 

iDEAL² 501-1000 transacties per maand per transactie € 0,19 

iDEAL² 1001-2000 transacties per maand per transactie € 0,17 

iDEAL² 2001> transacties per maand per transactie € 0,15 

MasterCard/VISA percentage over bedrag 

1,90% (met een 

minimum van €0,10 

kosten per transactie) 

Maestro / V PAY percentage over bedrag 

1,50% (met een 

minimum van €0,10 

kosten per transactie) 

Sofort per transactie 
€ 0,25 + 1,00% (met een 

minimum van €0,10) 

Bancontact per transactie € 0,35 

PayPal³ per transactie € 0,15 (+PayPal kosten)  

Riverty per transactie 
€ 0,75 (+2,9% van het 

betaalde bedrag) 

Terugbetaling door webwinkel per transactie € 0,25 

Chargeback door consument per transactie € 25,00 

1. Exclusief 21% btw. Geteld binnen één winkel. 

2. Als je de kosten van de iDEAL transacties in Rabo OnlineKassa en van Rabo Betaalverzoek Plus laat afschrijven 

van hetzelfde rekeningnummer, wordt het aantal transacties bij elkaar opgeteld en volgens de staffel getarifeerd. 

3. Naast onze transactiekosten factureert PayPal ook rechtstreeks haar kosten per transactie. 

Rabo Betaalverzoek Plus¹ 

Abonnementskosten per maand  Geen kosten 

Verzending per email per email  Geen kosten 

Verzending per SMS per SMS € 0,10 

1. Met Rabo Betaalverzoek Plus kan jouw klant kiezen voor de verschillende betaalmethoden zoals beschreven 

onder Rabo OnlineKassa met uitzondering van Riverty. Als je de kosten van de iDEAL transacties in Rabo 

OnlineKassa, RaboBetaalverzoek Plus, Rabo iDEAL QR Generator en iDEAL QR via Rabo SmartPin laat afschrijven 

van hetzelfde rekeningnummer, wordt het aantal transacties bij elkaar opgeteld en volgens de staffel getarifeerd. 

https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/klanten-laten-betalen/rabo-omnikassa-2-0/
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iDEAL QR genereren (abonnement) 

Via Rabo iDEAL QR Generator ¹  per maand  Geen kosten 

Via Rabo Smartpin¹ | ² per maand  Geen kosten 

1. De iDEAL betalingen worden getarifeerd zoals beschreven onder Rabo OnlineKassa.  Als je de kosten van de 

iDEAL  transacties in Rabo OnlineKassa, Rabo Betaalverzoek Plus, Rabo iDEAL QR Generator en iDEAL QR via 

Rabo SmartPin  laat afschrijven van hetzelfde rekeningnummer, wordt het aantal transacties bij elkaar 

opgeteld en volgens de staffel getarifeerd. 

2. Je betaalt niet apart voor de module SmartPin QR, maar betaalt wel de gebruikelijke kosten voor automaat 

zowel voor huur als koop. 

 

Betaalautomaat1 

Abonnementskosten pinnen  per automaat, per maand € 3,80 

Abonnementskosten Retourpinnen  per automaat, per maand € 3,80 

Abonnementskosten Backup Mode per automaat, per maand € 3,80 

1. Exclusief 21% btw. 

 

Kopen van een Pinautomaat: Rabo PinBox Koop1 

Rabo PinBox Compact 

aanschaf € 280,00 

plug & play kosten € 49,00 

per maand € 18,80 

Rabo PinBox Vast 

aanschaf € 425,00 

plug & play kosten € 49,00 

per maand € 18,80 

Rabo PinBox Mobiel 

aanschaf € 446,00 

plug & play kosten € 49,00 

per maand € 26,30 

1. Exclusief 21% btw. Maandelijkse kosten zijn voor het servicecontract van de automaat en de 

abonnementsgelden pinnen per betaalautomaat. 

 

Huren van een Pinautomaat: Rabo PinBox Huur 

Rabo PinBox Compact1 per maand € 26,00 

Rabo PinBox Vast1 per maand € 35,00 

Rabo PinBox Mobiel1 per maand € 39,00 

1. Exclusief 21% btw . 
Indien de Rabo PinBox of bijbehorende materialen na afloop van de huurtermijn niet wordt 

geretourneerd, zal een vergoeding voor de geleden schade in rekening worden gebracht: Compact € 

120,00; Vast € 150,00; Mobiel € 200,00. 
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Transactiekosten betaalautomaat1 

Rabo Pinbundels:  

Pintransacties vooraf kopen
2 

 

100 transacties per maand € 5,75 

250 transacties per maand € 13,60 

500 transacties per maand € 26,45 

1.000 transacties per maand € 51,85 

2.000 transacties per maand € 100,95 

5.000 transacties per maand € 245,00 

7.500 transacties per maand € 360,00 

10.000 transacties per maand € 465,00 

Pintarief buiten bundel per transactie € 0,064 

Pin-/credit card transacties ontvangen 

Losse transacties 
 

Pintransacties per transactie € 0,064 

Retourpintransacties per transactie € 0,064 

MasterCard/VISA transacties percentage over het bedrag  

1,7% (met een 

minimum van €0,10 

kosten per 

transactie) 

1. De geslaagde transacties maken deel uit van de dagelijkse Rabo Smart Pay bijschrijving. 

2. Pintransacties boven de bundel worden afgerekend als losse pintransacties. 

 

Rabo SmartPin 

Rabo Smartpin Koop1 
aanschaf € 39,00 

per maand € 8,60 

Rabo SmartPin Huur2 per maand € 12,50 

Pintransacties via Rabo SmartPin
3  

0 - 100 transacties per maand per transactie € 0,16 

101 - 200 transacties per maand per transactie € 0,11 

201 > transacties per maand per transactie € 0,064 

MasterCard/VISA transacties percentage over het bedrag  

1,7% (met een 

minimum van 

€0,10 kosten per 

transactie) 

1. Exclusief 21% btw. Maandelijkse kosten zijn voor het servicecontract van de automaat en de 

abonnementsgelden pinnen per betaalautomaat. 

2. Indien de Rabo SmartPin of bijbehorende materialen na afloop van de huurtermijn niet wordt 

geretourneerd, zal een vergoeding van €75,00 voor de geleden schade in rekening worden gebracht.  

3. De geslaagde pintransacties maken deel uit van de dagelijkse Rabo Smart Pay bijschrijving.  

 


