
 

 
DHB Plus 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. Deposito's 
De eerste storting moet afkomstig zijn van één van de tegenrekeningen vermeld op het openingsformulier. 
Gelden kunnen enkel gedeponeerd worden via bankoverschrijving. Voor deposito’s wordt de valutadatum van de 
dag van ontvangst van de gelden in aanmerking genomen. De rekeningen worden in euro geopend. 

 
2. Opvragingen 
Geld opvragen kan gebeuren via een ondertekend schrijven, of door afgifte van een ondertekende instructie aan 
een van onze loketten of op de manier die is overeengekomen in de fax/telefoonovereenkomst (als optie). Voor 
opvragingen geldt de dag zelf als valutadatum. 
De opvragingen gebeuren via een overschrijving naar één van de vermelde tegenrekeningen en worden 
aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gelopen is. 
Cash opvragingen en opvragingen per cheque zijn niet toegestaan. 

 

 
3. Rente 
De basisrente wordt toegepast vanaf de dag van ontvangst van het belegd bedrag. 
De getrouwheidspremie wordt automatisch toegekend voor de bedragen die gedurende twaalf 
opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven. 
De getrouwheidspremie van toepassing op het ogenblik van de storting of bij het begin van een 
nieuwe getrouwheidsperiode blijft vast gedurende de volledige getrouwheidsperiode. 
De getrouwheidspremie wordt trimestrieel gecrediteerd op de rekening met valutadatum 1 januari, 1 april, 1 juli en 
1 oktober van elk jaar. 
De gecumuleerde rente wordt gecrediteerd op de rekening met valutadatum 1 januari van elk jaar of bij 
afsluiting van de rekening. 

 
4. Rekeninguittreksels 
De rekeninguittreksels worden wekelijks opgestuurd naar de rekeninghouder. Om redenen van 
vertrouwelijkheid worden via telefoon nooit inlichtingen gegeven over de stand van de rekening. 

 
5. Kosten 
Er worden geen kosten aangerekend voor het beheer van de rekening, voor de overdrachten in België en het 
opsturen van de afschriften. 

 
6. Bijzondere voorwaarden 
DHB Bank (Nederland) N.V. behoudt zich het recht haar tarieven en rentevoeten te wijzigen. Elke wijziging 
moet worden meegedeeld. De rekeningen waarop 6 maanden na de openingsdatum geen bewegingen 
plaatshadden, worden automatisch afgesloten. 

 
7. Identificatie 
Gelieve bij het openingsformulier een kopie (recto/verso) van de identiteitsbewijzen te voegen. 
Indien het om een elektronische identiteitskaart gaat, waarop geen adres wordt vermeld, gelieve ons een  



 

 

 

adresbewijs te bezorgen (vb. kleefbriefje van de mutualiteit, water- of energiefactuur, aanslagbiljet,enz.). De klant 
houdt zich eraan de bank op de hoogte te houden van een adreswijziging ook elektronisch alsook de bank een 
nieuwe copie te bezorgen van zijn laatste identiteitskaart bij vernieuwing van deze. 

 

8. 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. 

 
9. Herkomst van de gelden 
De klant verklaart naar eer en geweten dat de informatie die in dit document gegeven wordt, oprecht en juist is en 
dat de gelden gedeponeerd op de rekening, die het voorwerp uitmaken van deze aanvraag tot opening geen enkele 
band hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, met zware criminele feiten zoals bedoeld in artikel 5§3, van de Wet 
van 11 januari 1993 met betrekking tot het gebruik van het financiële systeem teneinde kapitalen wit te wassen. De 
klant aanvaardt de herkomst van de gelden die gestort worden te bewijzen telkens de DHB Bank hierom verzoekt. 

 
10. 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. 

 
11. 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 – 221.04.60 of via een brief aan DHB Bank, Koningsstraat 168, 1000 Brussel. 

 
Onze rekeningen vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. 

Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden op eenvoudig verzoek. 


