
   

Wat kost rood staan? 

Kredietlimiet* Debetrente** 
(variabel) 

Jaarlijks Kosten-
percentage*** 

Totale kosten****  
(duur 30 dagen) 

    

€ 1.000 5% 16,93% € 1.009,17 

€ 5.000 5% 7,42% € 5.025,83 

€ 10.000 5% 6,26% € 10.046,67 

€ 15.000 5% 5,88% € 15.067,50 

€ 20.000 5% 5,69% € 20.088,33 

€ 25.000 5% 5,57% € 25.109,17 

€ 30.000 5% 5,50% € 30.130,00 

€ 35.000 5% 5,44% € 35.150,83 

€ 40.000 5% 5,40% € 40.171,67 

€ 45.000 5% 5,37% € 45.192,50 

€ 50.000 5% 5,34% € 50.213,33 
 

* De kredietlimiet is het bedrag dat je maximaal gedurende 30 dagen rood mag staan. Je kunt deze 

limiet zelf instellen tussen de € 250 en € 50.000. Je kunt alleen rood staan als je voldoende tegensaldo 

hebt op je spaarrekeningen of andere betaalrekeningen bij Knab. 

** De debetrente is de effectieve rente op jaarbasis die je betaalt over het krediet. De debetrente is 

variabel en kan dus wijzigen in de periode waarin je rood staat. Je betaalt alleen debetrente over het 

bedrag dat je rood staat. Laat je je saldo automatisch aanvullen vanaf een andere Knab rekening in je 

pakket? Dan betaal je geen debetrente. En is je debetrente in een kwartaal lager dan €3? Dan hoef je die 

niet te betalen. 

*** Het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) laat zien wat rood staan je maximaal per jaar kost. Het JKP 

wordt uitgedrukt als een jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag. In deze berekening zijn de € 5 

aan maandelijkse kosten voor het Knab pakket (Knab Plus voor particuliere klanten; Knab Zakelijk voor 

zakelijke klanten) opgenomen. We gaan er hierbij van uit dat je het betreffende kredietbedrag in 1 keer 

opneemt en na 30 dagen weer volledig aflost, inclusief rente. En we nemen aan dat de debetrente en de 

kosten van het Knab pakket in de betreffende 30 dagen niet wijzigen. Aanbieders van kredieten zijn 

verplicht het JKP te vermelden. Zo kun je de verschillende aanbieders goed met elkaar vergelijken. 

**** Bij de totale kosten zie je wat rood staan kost als je 30 dagen lang je complete limiet rood staat. In 

de totale kosten is, naast de kosten voor de debetrente die je voor deze 30 dagen betaalt, ook het 

maandbedrag van het Knab pakket opgenomen. 

 

Wat kost ongeoorloofd rood staan? 
In uitzonderlijke gevallen kun je rood komen te staan op je rekening zonder dat je een overeenkomst voor 

roodstand hebt of zonder dat je voldoende tegensaldo hebt. Bijvoorbeeld als de kosten van je pakket 

worden afgeschreven terwijl je onvoldoende saldo hebt. In dat geval is de debetrente hoger. Maak je 

misbruik van je rekening waardoor er een debetsaldo ontstaat, of sta je langer dan 30 dagen rood zonder 

dat je saldo kan worden aangevuld? Dan geldt deze hogere debetrente ook. 

De debetrente bij ongeoorloofd rood staan is 14% effectief op jaarbasis. De debetrente is variabel en kan 

dus wijzigen in de periode waarin je ongeoorloofd rood staat. 


