
Sommige maanden vallen soms net iets duurder uit dan verwacht. Rood staan op je betaalrekening kan je 

dan tijdelijk helpen. Met Rabo Kort Roodstaan mag je rood staan op jouw betaalrekening tot het afgesproken 

bedrag: de kredietlimiet.

Wat is Rabo Kort Roodstaan?

Rabo Kort Roodstaan is gekoppeld aan jouw betaalrekening. Je maakt gebruik van de kredietlimiet als je geld opneemt of  

overboekt terwijl er niet genoeg geld op jouw betaalrekening staat. 

Rabo Kort Roodstaan is bedoeld voor tijdelijk gebruik. Je moet in ieder geval zorgen dat jouw saldo eens per 3 maanden minimaal 

één volledige dag (24 uur) positief is. Het is verstandig om het gebruikte krediet zo snel mogelijk weer aan te vullen omdat je 

debetrente betaalt over het opgenomen krediet. Dit kan doordat jouw inkomen op de betaalrekening wordt gestort. Of doordat  

je geld van een andere rekening overboekt naar jouw betaalrekening.

Wanneer kun je Rabo Kort Roodstaan aanvragen?

De voorwaarden voor Rabo Kort Roodstaan zijn: 

- Je bent 18 jaar of ouder. 

- Je woont in Nederland. 

-  De afgelopen 3 maanden is maandelijks een bestendig inkomen binnengekomen op je Rabobank betaalrekening.  

Verderop staat wat we onder inkomen verstaan.

Hoeveel kun je rood staan? 

Het maandelijkse inkomen op jouw betaalrekening bepaalt hoeveel je rood kunt staan (jouw kredietlimiet). Het minimale  

kredietlimiet is € 500 en de maximale kredietlimiet is € 2.500. De meeste klanten hebben voldoende aan een limiet van € 500.

Let op! Geld lenen kost geld

Rabo Kort Roodstaan
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Wat verstaan we onder inkomen? 

Je kunt alleen rood staan op je Rabobank betaalrekening als er de afgelopen 3 maanden bestendig inkomen is binnengekomen. 

Onder inkomen verstaan we: 

- salaris (uit loondienst of eigen onderneming) 

- pensioen 

- uitkeringen (AOW, WW, WIA en Wajong) 

Bij jouw aanvraag controleren we de maandelijkse inkomsten op de betaalrekening waarop je Rabo Kort Roodstaan  

aanvraagt. Daarnaast toetsen we bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel of je betalingsachterstanden hebt.

Meerdere rekeninghouders? 

Vraag je Rabo Kort Roodstaan aan met meerdere rekening houders? Dan kan iedere rekeninghouder zelfstandig over het krediet 

beschikken. Ook is iedere rekeninghouder hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat wij iedere rekeninghouder apart voor het 

geheel kunnen aanspreken om het gebruikte krediet, de debetrente en kosten te betalen. 

De betalingsverplichtingen gelden ook als: 

- de andere rekeninghouder het krediet heeft gebruikt 

-  het inkomen van de andere rekeninghouder onverwacht daalt, bijvoorbeeld door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid 

- je gaat scheiden 

- de andere rekeninghouder komt te overlijden

Geen kwijtschelding bij overlijden 

In geval van overlijden blijft de schuld bestaan. Jouw erfgenamen moeten dan zorgen voor aflossing van het krediet. 

Hoeveel rente betaalt je? 

Het actuele rentepercentage vindt je op onze website. Je betaalt alleen rente als je rood staat. 

De debetrente is variabel en op jaarbasis 

Een variabele debetrente betekent dat de rente kan stijgen en dalen. De debetrente is gekoppeld aan de maximale  

kredietvergoeding. Hiermee bedoelen wij dat wij de maximale kredietvergoeding volgen. De debetrente is altijd 0,1 procentpunt 

lager dan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties vermeerderd met het maximale aantal procentpunten zoals opgenomen 

in het Besluit Kredietvergoeding (of daarvoor in de plaats tredende regelgeving). Je ontvangt vooraf bericht van ons als de  

maximale kredietvergoeding en dus ook jouw debetrente wijzigt. Wij tonen de zogenaamde effectieve rente op jaarbasis.  

Dit is de werkelijke rente die je jaarlijks gaat betalen. 

In de Algemene Voorwaarden Rabo Kort Roodstaan en Rabo Studenten Roodstaan vind je meer informatie over de debetrente  

en rekenvoorbeelden. 

Overzicht rente 

Via Rabo Internetbankieren of jouw rekeningafschrift kun je zien of je in de afgelopen periode rood hebt gestaan en hoeveel rente 

je maandelijks hebt betaald. 
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Overschrijding 

Een overschrijding ontstaat als je meer rood komt te staan dan jouw kredietlimiet toelaat. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat 

wij de debetrente of kosten van jouw betaalpakket van jouw rekening afboeken. 

Wat gebeurt er als je langer dan 3 maanden achter elkaar rood staat? 

Dan vragen wij jou vóór een bepaalde datum te betalen. Betaal je dan nog niet, dan kunnen wij het krediet opeisen en moet je  

het gebruikte krediet meteen terugbetalen. Bovendien melden wij dit bij het BKR in Tiel. 

Wat kun je doen bij betalingsproblemen? 

Neem tijdig contact op met de Rabobank als je niet meer aan jouw verplichtingen kunt voldoen. Bijvoorbeeld als je lang rood komt  

te staan door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Of als je meer rood staat dan dat jouw kredietlimiet toelaat (overschrijding).  

We zoeken dan samen naar een passende oplossing.

Informatie over rechten en plichten 

Bij jouw overeenkomst ontvang je de Algemene Voorwaarden. Hierin staat wat de afspraken met jou zijn. Ook krijg je van ons het 

Europees Standaard Informatieformulier (ESI). Hierin staat informatie over het product, de kosten en overige informatie. Je kunt  

het ESI gebruiken om informatie van meerdere aanbieders te vergelijken. Wil je meer informatie over de rente en de Algemene 

Voorwaarden van Rabo Kort Roodstaan? Ga dan naar Rabobank.nl of neem contact op met jouw Rabobank.
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