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Overzicht aangepaste tarieven Belgische banken 

 

1. Argenta 

Uittreksels: prijs postzegel per verzonden enveloppe 

Gratis geldopname in euro met de debetkaart 

Gratis papieren overschrijving 

 

2. Axa 

0,5 euro voor geldopname in euro aan een automaat van een andere bank bij de st@rt2bank-

zichtrekening, gratis voor comfort2bank. Bij st@rt2bank-zichtrekening kan je geen geld opnemen aan 

het AXA-loket en geen papieren overschrijvingen doen, bij comfort2bank wel. Je betaalt wel 4.5 euro 

per maand voor de comfort2bank, terwijl er geen maandelijks forfait voor de st@rt2bank-rekening. 

Bij de st@rt2bank-rekening kan je geen papieren rekeninguittreksels krijgen, bij de comfort2bank-

rekening wel. Je betaalt dan de portkosten voor het maandelijks toesturen van de uittreksels via de 

post. Wil je dat op wekelijkse of dagelijkse frequentie, dan betaal je respectievelijk 17 of 25 euro + 

portkosten. Je kan de uittreksels ook jaarlijks bij je bankagent opvragen. Wil je dat maandelijks, dan 

betaal je 50 euro.  

 

3. Belfius 

Met de Belfius Comfort-rekening (3,5 euro per maand vanaf 25 jaar), de Belfius Comfort Gold-

rekening (5,5 euro/maand vanaf 25 jaar) en de Belfius Comfort Platinum-rekening (18 euro/maand) 

mag je 2 papieren overschrijvingen in euro per maand doen. Voor iedere bijkomende papieren of 

manuele overschrijving moet je 2 euro betalen, tenzij je 70 jaar bent.  

Vanaf 1 april moet je 0,5 euro betalen om met je debetkaart geld af te halen bij andere automaten, 

behalve met de Belfius Comfort-rekeningen. 

Voor geldopname in euro aan het loket tot een bedrag van 650 euro betaal je 0,5 euro, neem je meer 

dan 650 euro op aan het loket, dan is het gratis.  

Het verzenden van rekeninguittreksels kost 2 euro per enveloppe, behalve voor de titularissen van de 

comfortrekeningen die 70 jaar of ouder zijn en hier maandelijks gebruik van willen maken. De 

rekeninguittreksels zijn ook beschikbaar in het kantoor, voor 2,5 euro per maand.  
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4. Beobank: 

0,5 euro (en vanaf 1 april 1 euro) voor papieren overschrijving of geldopneming van de rekening bij 

de GO-rekening, de Classic-rekening, Comfort-rekening en de Beobank-rekening. Behalve wanneer 

het totaal van de creditsaldi op alle depositoproducten van de hoofd-rekeninghouder minstens 

10.000 euro bedroeg op de laatste werkdag van de vorige maand, dan zijn er geen transactiekosten! 

Voor papieren rekeninguittreksels betaal je 1 euro per verzending.  

Wie graag aan het loket geld opneemt en overschrijvingen doet en maandelijks rekeninguittreksels 

op papier wil, moet kiezen voor de Basisbankdienst-rekening, waarvoor je 15,36 euro per jaar 

betaalt. Dan kan je maximum 1 ‘gratis’ papieren rekeninguittreksel per maand krijgen.  

 

5. BNP Paribas Fortis 

Bij een Comfort Pack (3 euro/maand) kan je met je debetkaart geld opvragen aan automaten in 

België en de landen van de eurozone. Wie geld wil opnemen aan een loket en overschrijvingen op 

papier wil doen, kan dat 12 keer per rekening per jaar doen als je voor een Premium Pack (7 

euro/maand) kiest. Opvragingen aan automaten in België en landen van de eurozone zijn dan ook 

inbegrepen. Voor andere formules kost geldopvraging aan andere automaten 0,70 euro.  

Vanaf 1 april zullen bijkomende geldopvragingen en papieren overschrijvingen in kantoren 2 euro 

kosten.  

Rekeninguittreksels kunnen worden toegestuurd per post: 1 euro + portkosten per enveloppe. Ter 

beschikking in kantoor, voor 4,03 euro dagelijks voor de zichtrekeningen en voor 2,02 euro op andere 

frequenties. Het verzenden per post van rekeninguittreksels in brailleschrift is gratis. 

 

6. BPost 

Bij een b.comfort-rekening kan je gratis geld opnemen aan andere automaten en onbeperkt geld 

opnemen en papieren overschrijvingen doen aan een loket, bij een b.compact-rekening moet je 0,5 

euro betalen bij geldopname aan andere automaten en 1,5 euro voor een verrichting aan het loket. 

Bij een postchequerekening zijn er 24 manuele verrichtingen inbegrepen, daarna betaal je 1 euro per 

verrichting. Je betaalt 0,20 euro als je met je debetkaart geld opneemt aan andere automaten.  

Bij een b.comfort-rekening betaal je 1,17 euro voor de verzending van je uittreksels, ongeacht of dit 

dagelijk, wekelijks of maandelijks gebeurt. Bij een b.compact-rekening gaat dit niet. Voor +70-jarigen 

met een postchequerekening of een spaarrekening is de verzending maandelijks gratis.  
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7. Crelan 

Met een Crelan-zichtrekening kan je geld opnemen in euro aan Crelan- en niet-Crelan-automaten, 

geld storten en opnemen aan het loket en overschrijven naar een Crelan-rekening in het kantoor,  

Bij een Crelan Performance Pack (6 euro/maand) en een Crelan Performance Pack for One (5 

euro/maand) kan je 12 overschrijvingen doen naar niet-Crelan-rekeningen in het kantoor. Bij een 

Crelan Excellence Pack (8 euro/maand) kan dat onbeperkt. Bij een Crelan Economy Pack (4 

euro/maand) kan dat niet.  

Bijkomende overschrijvingen aan het loket naar niet-Crelan-rekeningen kosten 1,5 euro per 

overschrijving, tenzij de titularis 65 jaar of ouder is.  

Rekeninguittreksels kunnen gratis gedrukt worden aan een Crelan-automaat. Driemaandelijkse 

verzendingen kosten 0,5 euro (of gratis voor klanten zonder abonnement op myCrelan), 

maandelijkse verzendingen kosten 1 euro (of gratis voor klanten zonder abonnement op myCrelan)). 

 

8. Europabank 

Bij een Comfortpakket (3 euro/maand) heb je 60 inbegrepen loketverrichtingen, bij een pro-pakket (6 

euro/maand) een onbeperkt aantal en bij een eco-pakket (0 euro/maand) geen inbegrepen 

verrichtingen. Bijkomende loketverrichtingen kosten telkens 1 euro.  

Afhaling aan een geldautomaat is bij alle pakketten inbegrepen.  

Bij het eco-pakket zijn er geen papieren uittreksels mogelijk, bij het comfort- en het pro-pakket 

betaal je portkosten voor de verzending.  

 

9. ING (vanaf 19 april) 

Met een Groene ING-rekening (44 euro/jaar) en een professionele zichtrekening (50 euro/jaar) kan je 

12 manuele debetverrichtingen doen en geld opnemen aan een geldautomaat. Met de online Lion-

account kan je enkel gratis geld opnemen bij ING-automaten en betaal je 0,5 euro aan een andere 

automaat.  

Voor standaardoverschrijvingen op papier en aan het loket betaal je 2 euro bij de Lion-account en 

vanaf de 13e verrichting 1 euro bij de Groene ING-rekening en de professionele zichtrekening.  

Bij alle drie de rekeningen betaal je 5 euro + portkosten voor de verzending van je 

rekeninguittreksels. 
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10. KBC (vanaf 1 maart) 

Bij de gratis KBC-basisrekening moet je 0,5 euro betalen bij het afhalen van geld bij andere banken en 

1,5 euro per verrichting aan het loket.  Bij de KBC-plusrekening (2,5 euro/maand) zijn het afhalen van 

geld aan het loket en bij andere bankautomaten inbegrepen.  

Je papieren rekeninguittreksels kan je gratis afdrukken in het KBC-kantoor of via een betalend 

abonnement (aan te vragen bij KBC Live) automatisch met de post ontvangen.  


