
Kostenoverzicht

Wat zijn de kosten?

Betaling

Aanbieder/ bankpas Maandelijks Voor opwaarderen Vaste kosten Koersopslag Koersopslag

Bunq/ Premium (MC of M) € 7,99 €0 (via iDEAL) 10 opnames p/maand gratis, daarna €0,99 nee nee

GWK Travelex/ Cash Passport (MC) € 4,40 10%-17% (aan balie) € 3,10 5,75% 5,75%

N26/ Regulier (MC) nee €0 (via ) 5 opnames p/m gratis, daarna €2 1,7% nee

N26/ Black (MC) € 9,90 €0 (via SEPA) nee nee nee

Revolut/ Standard (M of V) nee €0 (via SEPA of creditcard) tot €200 p/m gratis, daarna 2% 0 – 2% 0 – 2% 

Revolut/ Premium (MC) € 7,99 €0 (via SEPA of creditcard) tot €400 p/m gratis, daarna 2% 0 – 2% 0 – 2% 

TransferWise/ Debet (MC) nee €0 (via iDEAL of SEPA) tot €220 p/m gratis, daarna 2% 0,3 – 2,85% 0,3-2,85%

Reguliere bankpas (M) €1,55 – €3 - €0 – €3,50 0 – 1,2% 1% – 1,2% of  €0,15

Reguliere creditcard (AE, MC of V) €1,66 - €5,50 - 1% – 4% of €1,50 – €4,95 2 – 2,5% 2 – 2,5%

Reguliere bankpas (MC of V) € 1,45 €0,95 per keer 2% 2% 2%

M: Maestro  MC: Mastercard  V: Visa  AE: American Express

• Peildatum: 16 april 2019. 

• Alle bankpassen zijn debetkaarten. 

• Bij GWK zijn de kosten omgerekend naar euro's. GWK rekent ook eenmalige kosten (€14,95).  De maandelijkse kosten worden gerekend na 12 maanden inactiviteit. 

De koersopslag van 5,75%  geldt bij opname of betaling in andere valuta dan die op de kaart staat. 

• Bij N26 kun je bij een saldo van > €100 ook een Maestro-kaart krijgen. Vanwege de hogere transactiekosten hebben we die buiten beschouwing gelaten. 

• Bij Revolut heb je geen koersopslag, tenzij de transactie plaatsvindt op zaterdag en zondag (+0,5 – 1%) en/of in Thaise baht, Russische roebel of Oekraïense grivna (+1%).

Bankpas Geldopname
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