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Adv@ntageOnline Algemene Voorwaarden 

 
Per 1 juli 2016 is het niet meer mogelijk om dit product aan te vragen/te openen. Bestaande rekeninghouders kunnen 
nog tot 1 augustus overboekingen verrichten, dan zal dit product worden beëindigd, in principe per 1 oktober 2016. De 
rekeninghouders zijn waar mogelijk hierover geïnformeerd. 
 
Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor in Brussel 
(02/221.04.60) of via e-mail deposits@dhbbank.com. 
 
 
1. Opening rekening 
De Adv@ntageOnline rekening is uitsluitend bestemd voor meerderjarige personen, ingeschreven als Belgische 
ingezetene, die houder zijn van een DHB S@veOnline rekening met een DHB Net Banking toegang. 
De Adv@ntageOnline kan alleen beheerd worden via de DHB Net Banking toegang van de klant. Deze rekening wordt 
geopend met dezelfde rekeninghouder(s) als op de bestaande rekening (DHB S@veOnline). 
Een digitale handtekening is vereist voor de opening van de rekening en de inlage van de fondsen. 

 

 
2. Stortingen 
Een minimumbedrag van € 2.500 is vereist voor een belegging op termijn; het maximumbedrag is € 500.000.  De 
storting moet afkomstig zijn van de DHB tegenrekening (een rekening verbonden aan uw Adv@ntageOnline rekening). 
Voor deposito’s wordt de valutadatum van de dag van ontvangst van de gelden in aanmerking genomen. 
De rekeningen worden in euro geopend. 

 

 
3. Overboekingen op de vervaldag 
Bij de opening van de rekening, kiest de klant één van de onderstaande opties voor de vervaldag van de rekening: 
* Afsluiten. ( Uw rekening wordt aan het einde van de looptijd automatisch afgesloten. Het kapitaal en de 

intresten wordt overgeboekt naar uw DHB tegenrekening.) 
* Verlenging van het kapitaal en de intresten. (Het kapitaal zal op de vervaldag samen met de intresten verleng d 

worden voor dezelfde periode aan de geldende rentevoet.) 
* Verlenging kapitaal. (Het kapitaal zal op de vervaldag verlengd worden voor dezelfde periode aan de geldende 

rentevoet. De intresten worden overgeboekt naar de DHB tegenrekening.) 
De opties kunnen gewijzigd worden via DHB Net Banking tot de dag voorafgaand aan de vervaldag. De fondsen zijn 
geblokkeerd voor de volledige gekozen periode van de belegging; het is niet mogelijk een gedeeltelijke of gehele 
vervroegde afhaling uit te voeren of het contract gedurende de looptijd te verbreken. 

 
4. Rente 
De gelden worden vanaf de dag ze ontvangen werden, vergoed tegen de geldende rentevoeten.  De gelden staan vast 
tot op de vervaldag. De rentevoet blijft vast gedurende de looptijd van de rekening. De rente wordt jaarlijks 
gecrediteerd voor de periodes van 2 tot 5 jaar. Een roerende voorheffing van 27% wordt automatisch afgehouden bij 
elke intrestbetaling. 

 
5. Medebeheer 
Indien er een mederekeninghouder is, verklaren de ondergetekenden elkaar wederzijds volmacht te geven en te 
aanvaarden zodat ze elk afzonderlijk de rekening kunnen beheren en erover beschikken. 

 
6. Rekeninguittreksels 
De rekeninghouder ontvangt een afschrift na elke verrichting. Om redenen van vertrouwelijkheid worden via telefoon 
nooit inlichtingen gegeven over de stand van de rekening. 
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7. Kosten 
Er worden geen kosten aangerekend voor het beheer van de rekening, voor de overboekingen en het opsturen van de 
afschriften. 

 

8. Bijzondere voorwaarden 
DHB Bank (Nederland) N.V. behoudt zich het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Elke wijziging moet worden 
meegedeeld. De toegepaste rentevoet is de geldende rentevoet op de dag van ontvangst van de fondsen. De 
rekeningen waarop 12 maanden na de openingsdatum geen bewegingen plaatshadden, worden automatisch 
afgesloten. 

 
9. Privacy 
De gegevens met een persoonlijk karakter betreffende de aanvrager of de houder van de rekening worden verwerkt 
door DHB Bank als beheerder van de verwerkingen. Deze gegevens worden door DHB Bank gebruikt voor de 
voorbereiding, het beheer en de verbetering van de relatie met de aanvrager of de rekeninghouder en voor de 
marketing van bank- en verzekeringsproducten en diensten. De aanvrager of de rekeninghouder heeft het recht de 
gegevens te raadplegen. Indien ze onjuist, onvolledig of niet relevant blijken te zijn, mag hij eisen dat ze gratis 
worden rechtgezet of geschrapt. De aanvrager of rekeninghouder die dit recht wenst uit te oefenen, kan dit doen 
door een schriftelijk gedateerd en ondertekend verzoek met een kopie recto verso van zijn/haar identiteitskaart te 
richten aan DHB Bank, Koningsstraat 168 te 1000 Brussel. 

 
10. Marketing 
De klant, die aanvaardt om informatie over de producten en diensten van de bank te ontvangen, kan zich op ieder 
moment uitschrijven op het nummer 02/2210460 of via een brief aan DHB Bank, Koningsstraat 168, 1000 Brussel. 

 
Onze rekeningen vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. 


