
 

 
 

 

Veelgestelde vragen 

Over LeasePlan Bank  

• Wie is LeasePlan Bank? 

LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn onderdeel van het 

wereldwijd opererende LeasePlan Corporation N.V. Klanten kunnen bij LeasePlan 

Bank rekenen op een eerlijke, transparante en klantvriendelijke dienstverlening. 

Daarom bieden wij begrijpelijke producten met duidelijke voorwaarden. Wij streven 

er naar om u altijd een aantrekkelijke en transparante rente te bieden. Wij hebben 

onze rente gekoppeld aan de 1-maands Euribor®. Dit is de rente waartegen de 

Europese banken geld aan elkaar lenen. Wij informeren u steeds duidelijk over de 

hoogte van onze rente. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. 

LeasePlan Bank is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB is de 

belangenbehartiger van de Nederlandse banken en zet zich in om de branche meer 

open en transparant te maken. 

• Wie is LeasePlan Corporation N.V.? 

LeasePlan Corporation N.V. is een Nederlandse financiële instelling gespecialiseerd in 

wagenparkbeheer. Wij onderscheiden ons met een groot internationaal netwerk van 

eigen ondernemingen in 30 landen. Onze kennis en expertise is opgebouwd in een 

periode van bijna 50 jaar. LeasePlan Corporation N.V. wordt gezien als de 

grondlegger van de huidige bedrijfstak op het gebied van autolease. LeasePlan 

Corporation N.V. heeft sinds 1993 een bankvergunning en staat onder toezicht van 

De Nederlandsche Bank N.V. 

• Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? 

LeasePlan Bank beheert haar online bank zeer efficiënt vanuit één hoofdkantoor in 

Almere. Dat bespaart kosten. Klanten hoeven dus niet mee te betalen aan 

regiokantoren, filialen, pinautomaten of andere kosten. Mede daardoor kunt u 

rekenen op een aantrekkelijke rente, die bovendien ook heel transparant is. 

• Maakt LeasePlan Corporation N.V. gebruik van staatsgarantie? 

In oktober 2008 heeft de Nederlandse Staat het garantiestelsel voor banken in het 

leven geroepen. Dit was nodig om te stimuleren dat banken elkaar onderling weer 

geld lenen. Alleen gezonde banken - zoals LeasePlan Corporation N.V. - komen in 

aanmerking voor deze garantie. In december 2008 was LeasePlan Corporation N.V. 

de eerste Nederlandse bank die een obligatie-emissie deed die door de Staat was  



 

 
 

 

gegarandeerd. Daarna volgde nog een aantal van dergelijke emissies. Vanaf oktober 

2009 geeft LeasePlan Corporation weer obligaties uit zonder gebruik te maken van de 

garantieregeling. 

• Wat zijn de openingstijden van de klantenservice tijdens erkende 

feestdagen? 

Tijdens erkende feestdagen heeft LeasePlan Bank aangepaste openingstijden. Onze 

klantenservice is niet bereikbaar op: 

 Vrijdag 29 maart 2013  Goede Vrijdag 

 Maandag 1 april 2013  2e Paasdag 

 Dinsdag 30 april 2013  Koninginnedag 

 Donderdag 9 mei 2013  Hemelvaartsdag 

 Maandag 20 mei 2013  2e Pinksterdag 

 Woensdag 25 december 2013  1e Kerstdag 

 Donderdag 26 december 2013  2e Kerstdag 

 Woensdag 1 januari 2014  Nieuwjaarsdag 

• Is er betalingsverkeer tijdens erkende feestdagen? 

Het betalingsverkeercircuit is op onderstaande erkende feestdagen gesloten en 

daardoor is er geen betalingsverkeer mogelijk: 

 Vrijdag 29 maart 2013  Goede Vrijdag 

 Maandag 1 april 2013  2e Paasdag 

 Woensdag 1 mei 2013  Dag van de Arbeid 

 Woensdag 25 december 2013  1e Kerstdag 

 Donderdag 26 december 2013  2e Kerstdag 

 Woensdag 1 januari 2014  Nieuwjaarsdag 

 Levert u betalingsopdrachten in op een van de bovengenoemde data? Dan worden 

deze de eerstvolgende werkdag verwerkt.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 Op onderstaande Nederlandse feestdagen is er beperkt elektronisch 

betalingsverkeer: 

 Dinsdag 30 april 2013  Koninginnedag 

 Donderdag 9 mei 2013  Hemelvaartsdag 

 Maandag 20 mei 2013  2e Pinksterdag 

  

• Is internetsparen van LeasePlan Bank altijd beschikbaar? 

Internetsparen bij LeasePlan Bank kunt u 24 uur per dag, zeven dagen in de week. 

Wij zijn voortdurend bezig om onze dienstverlening via internet te verbeteren. 

Daarom is het mogelijk dat op zondag tussen 00.00 uur en 08.00 uur internetsparen 

van LeasePlan Bank wegens onderhoud niet beschikbaar is. Wij zorgen ervoor dat de 

overlast voor u tot een minimum wordt beperkt. 

Onze website is altijd bereikbaar. Via een nieuwsbericht op onze homepage 

informeren wij u vooraf als er op andere momenten onderhoud noodzakelijk is. 



 

 
 

 

Sparen bij LeasePlan Bank  

• Is mijn geld veilig bij LeasePlan Bank? 

Ja, uw geld is veilig bij LeasePlan Bank: 

o Wij bieden expertise en jarenlange ervaring in financiële dienstverlening  

o U bankiert in een veilige internetomgeving 

Meer informatie vindt u onder "Veiligheid".   

• Valt LeasePlan Bank onder het depositogarantiestelsel? 

Ja, LeasePlan Bank valt onder het depositogarantiestelsel. 

• Wat houdt het depositogarantiestelsel in? 

Als een bank waarop het depositogarantiestelsel (DGS) van toepassing is, niet meer 

aan haar verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld in het geval van een faillissement), 

dan zijn rekeninghouders er zeker van dat de eerste €100.000 van hun tegoeden op 

betaal- en spaarrekeningen gegarandeerd zijn onder de voorwaarden zoals gesteld 

door De Nederlandsche Bank. Let op! Dit bedrag kan wijzigen. 

Deze informatie is informatief. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Zie 

voor de meest actuele informatie de website van de De Nederlandsche Bank N.V. 

• Wie zijn er gedekt door het depositogarantiestelsel? 

LeasePlan Bank is onderdeel van LeasePlan Corporation N.V. en valt daarom onder 

het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. 

De particuliere internetspaarrekening en eventuele termijndeposito’s van LeasePlan 

Bank vallen onder het depositogarantiestelsel. Ook de zakelijke 

internetspaarrekening en eventuele termijndeposito’s van LeasePlan Bank vallen 

onder het depositogarantiestelsel. 

Particulieren en kleine ondernemingen* kunnen een beroep doen op het 

depositogarantiestelsel tot aan het maximum zoals gesteld door De Nederlandsche 

Bank. 

 

 



 

 
 

 

Welke spaarders kunnen geen beroep doen op het depositogarantiestelsel? 

o Bestuurders van banken met betalingsproblemen 

o Personen die een belang van 5% of meer hebben in deze banken 

o Directe familie van deze personen 

o Rechtspersonen welke niet gelden als "kleine ondernemingen" 

o Financiële ondernemingen 

o Overheden 

o 'Derdenrekeningen' onder bepaalde omstandigheden zoals aan te geven door 

De Nederlandsche Bank  

* Kleine ondernemingen zijn rechtspersonen die een verkorte balans mogen voeren. 

Zij moeten aan minimaal twee van de drie volgende eisen voldoen: 

8. een balanstotaal van €4,4 miljoen of minder, 

9. een netto omzet van €8,8 miljoen of minder,  

10. gemiddeld 50 werknemers of minder gedurende het boekjaar. 

 Deze informatie is informatief. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Zie 

voor de meest actuele informatie de website van De Nederlandsche Bank N.V. 



 

 
 

 

Particulier internetsparen  

• Hoeveel particuliere internetspaarrekeningen kan ik bij LeasePlan Bank 

openen? 

U kunt bij LeasePlan Bank één particuliere internetspaarrekening aanvragen en 

openen: 

o voor uzelf of 

o voor uzelf en een tweede rekeninghouder 

• Kan iemand anders geld overmaken naar mijn particuliere 

internetspaarrekening? 

Nee, dat kan niet. Uw particuliere internetspaarrekening is gekoppeld aan een vaste 

tegenrekening op uw naam. Het storten van geld kan alleen gebeuren vanaf uw vaste 

tegenrekening. 

• Mag ik de tenaamstelling van mijn particiliere internetspaarrekening 

wijzigen? 

De tenaamstelling van de tegenrekening dient overeen te komen met de 

tenaamstelling van uw internetspaarrekening bij LeasePlan Bank. Dit geldt ook voor 

gezamenlijke rekeningen. Als de tenaamstelling niet (meer) overeenkomt, dient u 

deze te wijzigen, omdat anders uw geld niet meer kan worden overgeboekt zonder 

aanvullende controles. Dit leidt tot vertraging in overboeken. 

Daarnaast mag u de tenaamstelling van een gezamenlijke rekening niet wijzigen naar 

een single rekening of andersom. Als u dit wilt doen, moet u eerst uw huidige 

rekening sluiten, en een nieuwe rekening openen. Dit kan alleen nadat eventuele 

termijndeposito’s zijn afgelopen. 

• Wanneer krijg ik de rente op mijn particuliere internetspaarrekening 

uitgekeerd? 

LeasePlan Bank keert iedere maand de rente over het bedrag op uw particuliere 

internetspaarrekening uit. 

• Wat is de minimum inleg op een particuliere internetspaarrekening? 

Voor een particuliere LeasePlan Bank internetspaarrekening geldt geen minimale 

inleg. 

 



 

 
 

 

• Wat is het maximum saldo op een particuliere internetspaarrekening? 

Het maximum saldo op een particuliere internetspaarrekening van LeasePlan Bank is 

€500.000,- 

• Hoe krijg ik toegang tot mijn particuliere internetspaarrekening? 

Op de homepage logt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord in op uw 

Persoonlijke Pagina. 

• Wie kan er een particuliere internetspaarrekening openen? 

Iemand kan een internetspaarrekening van LeasePlan Bank openen als hij of zij in 

Nederland woont en 18 jaar of ouder is. Daarnaast moet de aanvrager beschikken 

over: 

o een geldig identiteitsbewijs; 

o een burgerservicenummer;  

o een tegenrekening bij een bank met een Nederlandse bankvergunning; 

o toegang tot internet en een e-mailadres; 

o een Nederlands mobiel telefoonnummer met toegang tot SMS diensten. 

Belangrijk. LeasePlan Bank houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen 

een aanvraag te weigeren. 



 

 
 

 

SEPA en IBAN  

• Wat is SEPA? 

SEPA (Single Euro Payments Area) is een initiatief van de gezamenlijke banken uit 32 

Europese landen met als doel dat alle betalingen binnen Europa op dezelfde manier 

verlopen.  

Vanaf 1 februari 2014 hebben we één gezamenlijke Europese betaalmarkt. Door 

SEPA is er straks geen verschil meer tussen binnenlandse en 

grensoverschrijdende eurobetalingen binnen Europa. Kijk voor meer informatie over 

SEPA  op www.sepa.nl 

• Wat is IBAN? 

Om de betalingen binnen Europa op dezelfde manier te laten verlopen moeten voor 

eurorekeningen in heel Europa internationale bankrekeningnummers (IBAN) 

gehanteerd worden. 

IBAN staat voor International Bank Account Number. Het IBAN rekeningnummer is in 

elk land volgens hetzelfde stramien opgebouwd en bestaat uit het huidige 

rekeningnummer, dat vooraf wordt gegaan door de landcode, een 2-cijferig controle 

getal en de (verkorte) naam van de bank. Het Nederlandse IBAN ziet er bijvoorbeeld 

voor rekeningnummer 123456789 als volgt uit NL44LPLN0123456789 

Vanaf 1 februari 2014 wordt IBAN voor alle overschrijvingen als rekeningnummer 

gebruikt. Kijk voor meer informatie over IBAN op www.overopiban.nl 

• Wat is BIC? 

BIC staat voor Bank Identifier Code. De BIC is een code om bij de verwerking van een 

transactie de juiste bank of vestiging van de bank te bereiken: deze is alleen van 

belang voor de interbancaire verwerking en zal door de banken toegevoegd worden. 

De BIC van LeasePlan Bank is LPLNNL2ALPB. 

• Wat is de BIC van LeasePlan Bank? 

De BIC van LeasePlan Bank is LPLNNL2ALPB. 



 

 
 

 

Zakelijk internetsparen  

• Hoeveel zakelijke internetspaarrekeningen kan ik bij LeasePlan Bank 

openen? 

U kunt bij LeasePlan Bank alleen voor uw eenmanszaak één zakelijke 

internetspaarrekening aanvragen en openen. 

• Kan iemand anders geld overmaken naar mijn zakelijke 

internetspaarrekening? 

Nee, dat kan niet. Uw zakelijke internetspaarrekening is gekoppeld aan een vaste 

tegenrekening op naam van uw eenmanszaak. Het storten van geld kan alleen 

gebeuren vanaf uw vaste tegenrekening. 

• Mag ik de tenaamstelling van mijn zakelijke internetspaarrekening 

wijzigen? 

Om geld over te kunnen boeken van en naar uw zakelijke internetspaarrekening 

moet de tenaamstelling van uw zakelijke internetspaarrekening bij LeasePlan Bank 

exact overeenkomen met de tenaamstelling van uw tegenrekening.  

Als u de naam van uw onderneming wijzigt in het register van de Kamer van 

Koophandel, dan dient u de tenaamstelling van de internetspaarrekening bij 

LeasePlan Bank ook te wijzigen. Tegelijkertijd kunt u de tenaamstelling van uw 

tegenrekening aanpassen. 

In het geval u enkel de tenaamstelling van uw tegenrekening wijzigt, komt deze niet 

meer overeen met de tenaamstelling bij LeasePlan Bank en kunnen overboekingen 

niet meer plaatsvinden zonder aanvullende controles. Dit leidt tot vertraging in 

overboeken. 

Let u er dan ook op dat een naamswijziging altijd bij de Kamer van Koophandel moet 

zijn doorgevoerd, anders kan LeasePlan Bank deze niet accepteren. 

• Wanneer krijg ik de rente op mijn zakelijke internetspaarrekening 

uitgekeerd? 

LeasePlan Bank keert iedere maand de rente over het bedrag op uw zakelijke 

internetspaarrekening uit. 

• Wat is de minimum inleg op een zakelijke internetspaarrekening? 

Voor een zakelijke LeasePlan Bank internetspaarrekening geldt geen minimum inleg. 



 

 
 

 

• Wat is het maximum saldo op een zakelijke internetspaarrekening? 

Het maximum saldo op een zakelijke internetspaarrekening van LeasePlan Bank  is 

€1.000.000,- 

• Hoe krijg ik toegang tot mijn zakelijke internetspaarrekening? 

Op de homepage logt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord in op uw 

Persoonlijke Pagina. 

• Wie kan er een zakelijke internetspaarrekening openen? 

Een zakelijke internetspaarrekening van LeasePlan Bank kan worden geopend door 

de eigenaar van een eenmanszaak die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

en in Nederland is gevestigd. 

Daarnaast beschikt de (eigenaar van de) eenmanszaak over: 

o een tegenrekening bij een bank met een Nederlandse bankvergunning, 

o een e-mailadres en toegang tot internet en 

o een Nederlands mobiel telefoonnummer met toegang tot SMS-diensten. 

Belangrijk: LeasePlan Bank behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van 

redenen een aanvraag te weigeren. 



 

 
 

 

Particulier termijndeposito  

• Wat is een particulier termijndeposito van LeasePlan Bank? 

Een particulier termijndeposito is een manier om te sparen. Het voordeel is dat u 

naar verwachting een hogere rente krijgt dan als u gewoon spaart. Met een 

particulier termijndeposito zet u (een deel van) het saldo van uw particuliere 

internetspaarrekening voor een bepaalde tijd vast.  

Vastzetten kan met perioden van 3, 6 of 9 maanden of 1, 2, 3, 4 of 5 jaar. Het 

bijbehorende rentepercentage geldt voor de hele looptijd dat u het bedrag vastzet. 

De rente is nominaal (enkelvoudig) op jaarbasis. Wilt u weten wat nominale rente is? 

Ga dan naar onze rente-informatie pagina. 

U kunt diverse termijndeposito’s van LeasePlan Bank aan uw particuliere 

internetspaarrekening koppelen. 

Het is mogelijk dat bij het afsluiten van een particulier termijndeposito de vaste rente 

van uw termijndeposito hoger is dan de variabele rente van uw particuliere 

internetspaarrekening. Tijdens de looptijd van uw termijndeposito kan dit 

veranderen. De variabele rente van uw internetspaarrekening kan dan uitstijgen 

boven de vaste rente van uw termijndeposito. 

• Hoe open ik een particulier termijndeposito? 

Heeft u al een particuliere internetspaarrekening bij LeasePlan Bank? Dan opent u 

een particulier termijndeposito vanuit uw Persoonlijke Pagina, via het menu 

‘Termijndeposito’. Heeft u nog geen particuliere internetspaarrekening bij LeasePlan 

Bank ? Dan opent u die eerst. Dit kan via de button "open rekening" op de 

homepage. Zodra er geld op uw internetspaarrekening staat, kunt u een 

termijndeposito openen via uw Persoonlijke Pagina. 

• Wat gebeurt er als mijn particulier termijndeposito afloopt? 

Loopt uw termijndeposito af? Dan stellen wij u hiervan een maand van te voren op 

de hoogte. Wij vragen u dan om op uw Persoonlijke Pagina te kijken of de instelling 

"einde looptijd" wordt weergegeven zoals u wenst. 

Heeft u op uw Persoonlijke Pagina aangegeven dat uw termijndeposito niet 

automatisch wordt verlengd?  Dan valt na het einde van de looptijd het bedrag van 

uw termijndeposito vrij op uw internetspaarrekening. 

Heeft u op uw Persoonlijke Pagina aangegeven dat uw termijndeposito automatisch 

wordt verlengd?  Dan wordt uw termijndeposito met steeds dezelfde periode 

verlengd tegen de dan geldende rente en voorwaarden. 



 

 
 

 

Wilt u uw instelling veranderen? Dan dient u dit zelf op uw Persoonlijke Pagina te 

vermelden. Dit kan tot één werkdag voor het aflopen van uw termijndeposito. 

Wilt u een andere looptijd? Dan is het nodig dat u daarvoor een nieuw 

termijndeposito opent. Ook dit doet via uw Persoonlijke Pagina. 

• Hoeveel kan ik sparen met een particulier termijndeposito? 

Voor een particulier termijndeposito van LeasePlan Bank geldt een minimum 

spaarbedrag van €1.000. Voor al uw particuliere termijndeposito's tezamen geldt een 

maximum spaarbedrag van €2.000.000. 

De limiet van een particuliere internetspaarrekening is €500.000. Dit betekent dat 

het totale saldo van uw particuliere internetspaarrekening plus één of meer 

particuliere termijndeposito’s maximaal  €2.500.000 mag bedragen. 

Heeft u het maximum overschreden en staat er een te groot spaarbedrag op uw 

particuliere internetspaarrekening? Dan heeft u de keuze: 

o maximaal €2.000.000 vastzetten in één of meerdere termijndeposito's of 

o het bedrag, dat boven de limiet van uw internetspaarrekening 

gaat, overboeken naar uw tegenrekening 

Doet u dit niet? Dan mogen wij het bedrag dat boven de limiet van uw particuliere 

internetspaarrekening gaat, automatisch terugboeken naar uw tegenrekening. 

• Wat kost het openen van een particulier termijndeposito? 

Het openen van een termijndeposito is gratis. 

• Wat is de datum van ingang van een particulier termijndeposito? 

De ingangsdatum is de dag dat u het particulier termijndeposito opent. Voorwaarde 

is dat u het termijndeposito voor 20.00 uur opent. Opent u het termijndeposito na 

20.00 uur? Dan is de volgende werkdag de ingangsdatum. Opent u het 

termijndeposito in het weekend? Dan is de eerst volgende werkdag de 

ingangsdatum. 

Als u een termijndeposito verlengt is de ingangsdatum de dag waarop de verlenging 

van het termijndeposito ingaat. 

 

 



 

 
 

 

• Hoe krijg ik toegang tot de gegevens van mijn particulier termijndeposito? 

Om toegang tot deze gegevens te krijgen, logt u in op uw Persoonlijke Pagina met uw 

gebruikersnaam en wachtwoord. Daar vindt u het overzicht met uw particuliere 

internetspaarrekening en uw termijndeposito(’s). 

• Kan ik altijd beschikken over het geld op mijn particulier termijndeposito? 

Vóór het verstrijken van de looptijd kunt u geen geld van uw particulier 

termijndeposito opnemen. Voor uitzonderingen hierop verwijzen we u naar 

de productvoorwaarden van LeasePlan Bank. 

• Is er een maximum aan het aantal particuliere termijndeposito’s ? 

U kunt net zoveel particuliere termijndeposito’s openen als u wilt. Maar het 

maximum spaarbedrag van alle termijndeposito’s samen mag niet meer bedragen 

dan € 2.000.000. 

• Kan ik geld overmaken naar een lopend particulier termijndeposito? 

U kunt geen geld bijstorten op een termijndeposito dat u hebt afgesloten. U kunt wel 

een nieuw termijndeposito openen, zolang het maximum spaarbedrag van alle 

particuliere termijndeposito’s samen niet meer bedragen dan € 2.000.000.  

• Kan ik mijn particulier termijndeposito voortijdig beëindigen? 

U kunt uw termijndeposito niet voortijdig beëindigen. Voor uitzonderingen hierop 

verwijzen we u naar de productvoorwaarden van LeasePlan Bank. 

• Hoe wordt de rente over een particulier termijndeposito bepaald? 

Bij een termijndeposito wordt de rente periodiek vastgesteld op basis van de 

ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Wilt u meer weten over onze rente? Ga 

dan naar onze rente-informatie pagina. 

• Hoe verleng ik mijn particulier termijndeposito? 

Via uw Persoonlijke Pagina kunt u tot één werkdag voor het einde van de looptijd 

aangeven dat u uw termijndeposito wilt verlengen. Als u besluit te verlengen, dan 

verlengt u automatisch met steeds dezelfde periode tegen het rentepercentage en 

de voorwaarden geldend op de ingangsdatum van de verlenging van het 

termijndeposito. 

Wilt u uw termijndeposito niet meer automatisch verlengen? Schakel dit dan uit op 

uw Persoonlijke Pagina. Doe dat op tijd, dus vóór het einde van de looptijd van het  



 

 
 

 

desbetreffende termijndeposito. In dat geval loopt uw termijndeposito aan het einde 

van de looptijd af en komt het geld vrij op uw internetspaarrekening. 

Doet u dit niet? Dan wordt uw termijndeposito steeds met dezelfde periode 

verlengd. U heeft wel veertien dagen de tijd om uw termijndeposito op te zeggen. 

Hiervoor brengen wij een vaste onkostenvergoeding in rekening van €100. Houdt u 

hier rekening mee als u kiest voor automatisch verlengen. 



 

 
 

 

Zakelijk termijndeposito  

• Wat is een zakelijk termijndeposito van LeasePlan Bank? 

Een zakelijk termijndeposito is een manier om te sparen. Het voordeel is dat u naar 

verwachting een hogere rente krijgt dan als u gewoon spaart. Met een zakelijk 

termijndeposito zet u (een deel van) het saldo van uw zakelijke 

internetspaarrekening voor een bepaalde tijd vast. Vastzetten kan met perioden van 

3, 6 of 9 maanden of 1, 2, 3, 4 of 5 jaar. Het bijbehorende rentepercentage geldt voor 

de hele looptijd dat u het bedrag vastzet. De rente is nominaal (enkelvoudig) op 

jaarbasis. Wilt u weten wat nominale rente is? Ga dan naar onze rente-informatie 

pagina. 

U kunt diverse termijndeposito’s van LeasePlan aan uw zakelijke 

internetspaarrekening koppelen. 

Het is mogelijk dat bij het afsluiten van een zakelijk termijndeposito de vaste rente 

van uw termijndeposito hoger is dan de variabele rente van uw de zakelijke 

internetspaarrekening. Tijdens de looptijd van het termijndeposito kan dit 

veranderen. De variabele rente van uw internetspaarrekening kan dan uitstijgen 

boven de vaste rente van uw termijndeposito. 

• Hoe open ik een zakelijk termijndeposito? 

Heeft u al een zakelijke internetspaarrekening bij LeasePlan Bank? Dan opent u een 

zakelijk termijndeposito vanuit uw Persoonlijke Pagina, via het menu 

‘Termijndeposito’. Heeft u nog geen zakelijke internetspaarrekening bij LeasePlan 

Bank ? Dan opent u die eerst. Dit kan via de button "open rekening" op de 

homepage. Zodra er geld op uw internetspaarrekening staat, kunt u een 

termijndeposito openen via uw Persoonlijke Pagina. 

• Wat gebeurt er als mijn zakelijk termijndeposito afloopt? 

Loopt uw termijndeposito af? Dan stellen wij u hiervan een maand van te voren op 

de hoogte. Wij vragen u dan om op uw Persoonlijke Pagina te kijken of de instelling 

"einde looptijd" wordt weergegeven zoals u wenst. 

Heeft u op uw Persoonlijke Pagina aangegeven dat uw termijndeposito niet 

automatisch wordt verlengd?  Dan valt na het einde van de looptijd het bedrag van 

uw termijndeposito vrij op uw internetspaarrekening. 

Heeft u op uw Persoonlijke Pagina aangegeven dat uw termijndeposito automatisch 

wordt verlengd?  Dan wordt uw termijndeposito met steeds dezelfde periode 

verlengd tegen de dan geldende rente en voorwaarden. 



 

 
 

 

 

Wilt u uw instelling veranderen? Dan dient u dit zelf op uw Persoonlijke Pagina te 

vermelden. Dit kan tot één werkdag voor het aflopen van uw termijndeposito. 

Wilt u een andere looptijd? Dan is het nodig dat u daarvoor een nieuw 

termijndeposito opent. Ook dit doet via uw Persoonlijke Pagina. 

• Hoeveel kan ik sparen met een zakelijk termijndeposito? 

Voor een zakelijk termijndeposito van LeasePlan Bank geldt een minimum 

spaarbedrag van €1.000. Voor al uw zakelijke termijndeposito's tezamen geldt een 

maximum spaarbedrag van €4.000.000. 

De limiet van een zakelijke internetspaarrekening €1.000.000 is. Dit betekent dat het 

totale saldo van uw zakelijke internetspaarrekening plus één of meer zakelijke 

termijndeposito’s maximaal €5.000.000 mag bedragen. 

Heeft u het maximum overschreden en staat er een te groot spaarbedrag op uw 

zakelijke internetspaarrekening? Dan heeft u keuze: 

o maximaal €4.000.000 vastzetten in één of meerdere termijndeposito’s’ of 

o het bedrag, dat boven de limiet van uw internetspaarrekening gaat, 

overboeken naar uw tegenrekening 

Doet u dit niet op tijd? Dan mogen wij het bedrag dat boven de limiet van uw 

zakelijke internetspaarrekening gaat, automatisch terugboeken naar uw 

tegenrekening. 

• Wat kost het openen van een zakelijk termijndeposito? 

Het openen van een termijndeposito is gratis. 

• Wat is de datum van ingang van een zakelijk termijndeposito? 

De ingangsdatum is de dag dat u het zakelijk termijndeposito opent. Voorwaarde is 

dat u het termijndeposito voor 20.00 uur opent. Opent u het termijndeposito na 

20.00 uur? Dan is de volgende werkdag de ingangsdatum. Opent u het 

termijndeposito in het weekend? Dan is de eerst volgende werkdag de 

ingangsdatum. 

Als u een termijndeposito verlengt is de ingangsdatum de dag waarop de verlenging 

van het termijndeposito ingaat. 

 



 

 
 

 

• Hoe krijg ik toegang tot de gegevens van mijn zakelijk termijndeposito? 

Om toegang tot deze gegevens te krijgen, logt u in op uw Persoonlijke Pagina met uw 

gebruikersnaam en wachtwoord. Daar vindt u het overzicht met uw zakelijke 

internetspaarrekening en uw termijndeposito(’s). 

• Kan ik altijd beschikken over het geld op mijn op zakelijk termijndeposito? 

Vóór het verstrijken van de looptijd kunt u geen geld van uw zakelijk termijndeposito 

opnemen. Voor uitzonderingen hierop verwijzen we u naar de productvoorwaarden 

van LeasePlan Bank. 

• Is er een maximum aan het aantal zakelijke termijndeposito’s ? 

U kunt net zoveel zakelijke termijndeposito’s openen als u wilt. Maar het maximum 

spaarbedrag van alle termijndeposito’s samen mag niet meer zijn dan €4.000.000. 

• Kan ik geld overmaken naar een lopend zakelijk termijndeposito? 

U kunt geen geld bijstorten op een termijndeposito dat u hebt afgesloten. U kunt wel 

een nieuw termijndeposito openen, zolang het maximum spaarbedrag van alle 

zakelijke termijndeposito’s samen niet meer bedragen dan € 4.000.000. 

• Kan ik mijn zakelijk termijndeposito voortijdig beëindigen? 

U kunt uw termijndeposito niet voortijdig beëindigen. Voor uitzonderingen hierop 

verwijzen we u naar de productvoorwaarden van LeasePlan Bank. 

• Hoe wordt de rente over een zakelijk termijndeposito bepaald? 

Bij een termijndeposito wordt de rente periodiek vastgesteld op basis van de 

ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Wilt u meer weten over onze rente? Ga 

dan naar rente-informatie pagina. 

• Hoe verleng ik mijn zakelijk termijndeposito? 

Via uw Persoonlijke Pagina kunt u tot één werkdag voor het einde van de looptijd 

aangeven dat u uw termijndeposito wilt verlengen. Als u besluit te verlengen, dan 

verlengt u automatisch met steeds dezelfde periode tegen het rentepercentage en 

de voorwaarden geldend op de ingangsdatum van de verlenging van het 

termijndeposito. 

Wilt u uw termijndeposito niet meer automatisch verlengen? Schakel dit dan uit op 

uw Persoonlijke Pagina. Doe dat op tijd, dus vóór het einde van de looptijd van het  



 

 
 

 

desbetreffende termijndeposito. In dat geval loopt uw termijndeposito aan het einde 

van de looptijd af en komt het geld vrij op uw internetspaarrekening. 

Doet u dit niet? Dan wordt uw termijndeposito steeds met dezelfde periode 

verlengd. U heeft wel veertien dagen de tijd om uw termijndeposito op te zeggen. 

Hiervoor brengen wij een vaste onkostenvergoeding in rekening van €100. Houdt u 

hier rekening mee als u kiest voor automatisch verlengen. 



 

 
 

 

Algemene rente-informatie  

• Hoe stelt LeasePlan Bank de rente vast? 

De manier waarop u spaart, bepaalt hoe wij de rente berekenen. Wij berekenen de 

rente van een internetspaarrekening anders dan de rente van een termijndeposito. 

Spaart u met een internetspaarrekening? Dan geldt de variabele rente. Hierbij kan de 

rente omhoog gaan en omlaag gaan. 

Spaart u met een termijndeposito? Dan geldt een vaste rente. Bij een 

termijndeposito blijft de rente gelijk tijdens de met u afgesproken periode. Wij 

noemen dit de looptijd. U kunt uw geld in deze periode niet opnemen. Dat kan alleen 

aan het einde van de looptijd. Er zijn uitzonderingen. U leest hierover in onze 

productvoorwaarden. 

Hieronder leest u meer over de variabele rente en de vaste rente. 

Variabele rente  

LeasePlan Bank heeft voor het vaststellen van de variabele rente van de 

internetspaarrekening een eerlijke en transparante methode. Wij stellen de variabele 

rente vast op basis van de 1 maands Euribor®. Dit is een belangrijk rentetarief op de 

geldmarkt.  Wanneer de 1 maands Euribor® stijgt, gaat uw spaarrente omhoog. 

Wanneer de 1 maands Euribor® daalt, gaat uw spaarrente omlaag. U ontvangt van 

ons bovendien een vaste opslag bovenop het Euribortarief. De hoogte van uw 

variabele spaarrente wordt dus bepaald door de 1 maands Euribor® plus deze vaste 

opslag. 

Wij stellen de opslag elk kwartaal opnieuw vast. De hoogte van de opslag vindt u op 

onze pagina met rente-informatie. LeasePlan Bank informeert u iedere maand via de 

website en per e-mail over de rentestand. Er kunnen redenen zijn om tussentijds de 

opslag aan te passen. 

Vaste rente  

Wij bepalen de vaste rente anders dan de variabele rente. Wij bepalen de vaste rente 

op grond van de kosten van geld op de geld- en kapitaalmarkt. De vaste rente 

gebruiken wij voor termijndeposito’s. De vaste rente van een termijndeposito is 

bekend voordat u een termijndeposito afsluit en staat vast tijdens de hele looptijd 

van het termijndeposito. U weet van te voren precies welke rente u tijdens deze 

looptijd ontvangt. 

• Wat is Euribor®? 

 



 

 
 

 

De Euribor® staat voor: Euro Interbank Offered Rate. Dit is het gemiddelde 

rentetarief waartegen banken uit het eurogebied bereid zijn elkaar leningen in euro's 

te verstrekken. 

De Euribor® tarieven worden vastgesteld op basis van een enquête onder de groep 

van banken met de hoogste handelsvolumes binnen de Europese Economische en 

Monetaire Unie (EMU). De Euribor® tarieven worden elke dag vastgesteld en 

gepubliceerd. Meer informatie en achtergronden over de Euribor® vindt u hier. 

• Welke rentepercentages hanteert LeasePlan Bank? 

U vindt onze actuele rentepercentages op onze homepage. Deze percentages staan 

ook bij de informatie over internetsparen en bij de informatie over ons 

termijndeposito. Wilt u weten hoe wij de rente vaststellen? Ga dan naar onze pagina 

met rente-informatie of lees het antwoord op de vraag: ’Hoe wordt de rente 

berekend?’. 

• Hoe berekent LeasePlan Bank de rente? 

Bij het berekenen van de rente gaan wij uit van het werkelijke aantal dagen dat u 

recht heeft op rente. Ons uitgangspunt is dat ieder jaar 365 dagen heeft. In het geval 

van een schrikkeljaar gaan we uit van 366 dagen. Als u wilt weten hoeveel rente u 

kunt krijgen bij LeasePlan Bank dient u rekening te houden met het volgende: 

o U ontvangt een variabele rente op een internetspaarrekening. Dat is een 

rente die kan veranderen 

o U ontvangt een vaste rente op een termijndeposito. Dat is een rente die 

vaststaat tijdens de looptijd. 

Wilt u zelf de rente berekenen? Let dan op de valutadatum en het aantal dagen per 

maand. De valutadatum is namelijk bepalend voor de renteberekening. Het aantal 

dagen is belangrijk om exact vast te stellen over welke periode u recht heeft op 

rente. Stort u geld op uw internetspaarrekening? Dan is de valutadatum de datum 

waarop het geld is bijgeschreven op uw internetspaarrekening en hiermee ook rente 

dragend. Boekt u geld van uw internetspaarrekening naar uw tegenrekening? Dan is 

de valutadatum de datum waarop het geld van uw internetspaarrekening is 

afgehaald en is dan niet meer rente dragend. 

Rekenvoorbeeld: 

Onderstaande berekening is een voorbeeld en een benadering van de daadwerkelijke 

rente. Bij LeasePlan Bank rekenen wij met meer dan 10 cijfers achter de komma. In 

dit voorbeeld doen wij dat niet om het voor u inzichtelijk te houden. 

 



 

 
 

 

Voorbeeldberekening  

Startsaldo: €10.000  

Spaarperiode: van 7 t/m 30 mei, (24 dagen)  

De 3% rente geldt op jaarbasis. Per dag is de rente 3%/ 365 dagen = 0,008% 

(afgerond naar beneden)  

Over de spaarperiode van 24 dagen ontvangt u 24 x 0,008(~)% = 0,19% rente 

(afgerond naar boven)  

Uw startsaldo is €10.000 en u ontvangt - aan het einde van de kalendermaand: 

€10.000 x  0,19% = € 19,20 (afgerond op hele centen naar boven) 

• Wanneer ontvang ik de rente over het bedrag op mijn 

internetspaarrekening? 

Wij storten de rente over het bedrag op uw internetspaarrekening op de eerste dag 

van de eerstvolgende maand. 

• Wanneer ontvang ik de rente over het bedrag op mijn termijndeposito? 

Wanneer de rente wordt uitgekeerd, hangt af van de looptijd van uw 

termijndeposito. 

1. Termijndeposito van een jaar of korter  

U krijgt de rente aan het einde van de looptijd gestort op uw internetspaarrekening. 

2. Termijndeposito met een looptijd van meer dan een jaar  

U krijgt de rente gestort op uw internetspaarrekening aan het begin van ieder nieuw 

kalenderjaar en tenslotte na het einde van de looptijd. 

• Het rendement dat de spaarcalculator berekent wijkt af van wat ikzelf 

bereken, hoe kan dat? 

Dit kan twee oorzaken hebben: 

o De spaarcalculator werkt met een jaar van 365 dagen en houdt geen rekening 

met schrikkeljaren. 

o De spaarcalculator houdt er rekening mee dat u de rente op uw 

internetspaarrekening laat staan. In dat geval ontvangt u rente-op-rente, 

waardoor uw rendement hoger is. 

• Is een wijziging van de rente voor termijndeposito's ook van toepassing 

op een lopend termijndeposito? 

Voor termijndeposito's gebruiken wij de vaste rente. De vaste rente op een 

termijndeposito is bekend voordat u een termijndeposito afsluit en staat vast tijdens  

 



 

 
 

 

de hele looptijd van dat termijndeposito. U weet van te voren precies welke rente u 

tijdens de looptijd ontvangt. 

De gewijzigde rente voor termijndeposito's geldt alleen voor nieuw af te sluiten 

termijndeposito's en voor termijndeposito's die vanaf de ingangsdatum van de 

rentewijziging automatisch worden verlengd. U kunt via uw Persoonlijke Pagina de 

'automatisch verlengen' instelling tot één werkdag voor het aflopen van uw 

termijndeposito wijzigen. 

  

• Hoe word ik op de hoogte gehouden van wijzigingen van de 

rentetarieven? 

Via de maandelijkse rente e-mail houden wij u op de hoogte van onze rentetarieven. 

Als u klant wordt, ontvangt u automatisch deze e-mail. Bent u klant en ontvangt u 

nog geen maandelijkse rente e-mail? Neem dan contact met ons op. 

U kunt aangeven dat u de rente e-mail niet wilt ontvangen. Als u dit doet, raden wij u 

aan in ieder geval aan het begin van elke maand op onze rente-informatie pagina te 

kijken. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan over de hoogte van de 

rente.  



 

 
 

 

Aanvragen van een particuliere internetspaarrekening  

• Hoe open ik een particuliere internetspaarrekening? 

U opent in drie eenvoudige stappen een particuliere internetspaarrekening bij 

LeasePlan Bank. 

Stap 1 Invullen aanvraagformulier 

U vult eerst het aanvraagformulier in. U vindt dit formulier op de website van 

LeasePlan Bank. Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en verstuurd, kunt u het 

als PDF downloaden en op uw computer opslaan voor uw eigen administratie. 

Zorg dat u de volgende zaken bij de hand heeft: 

o een geldig identiteitsbewijs, 

o het rekeningnummer en de tenaamstelling van uw tegenrekening, 

o uw burgerservicenummer, 

o uw mobiele telefoon met een Nederlands mobiel telefoonnummer en 

toegang tot sms diensten, 

o toegang tot internet en een e-mailadres. 

Heeft u het aanvraagformulier verstuurd? Dan ontvangt u direct twee e-mails. Een e-

mail met instructies voor het bepalen van uw persoonlijke wachtwoord, 

veiligheidsinstellingen en vervolgstappen. En een e-mail met het rekeningnummer. 

Daarin leest u ook hoe u geld stort om uw rekening te kunnen activeren. 

Stap 2 Wachtwoord wijzigen en veiligheidsvragen beantwoorden  

Tijdens deze tweede stap ontvangt u per sms op uw mobiele telefoon uw 

wachtwoord. Het wachtwoord is 5 minuten geldig en u ontvangt het één keer. Nadat 

u bent ingelogd met dit tijdelijke wachtwoord kiest u een nieuw wachtwoord. Wat 

het nieuwe wachtwoord is, bepaalt u zelf. U sluit stap twee af met het beantwoorden 

van een aantal veiligheidsvragen. 

Stap 3 Rekening activeren  

Tijdens de derde stap controleren wij uw identiteit en voeren wij enkele 

veiligheidscontroles uit. Wij moeten dit doen om uw LeasePlan Bank 

internetspaarrekening te kunnen activeren. Het controleren van uw identiteit en het 

doen van zulke veiligheidscontroles is verplicht op grond van Nederlandse en 

internationale wetgeving. 

 



 

 
 

 

Het controleren van uw identiteit doen wij als volgt. U stort een klein bedrag 

van maximaal €1,00 - vanaf de tegenrekening, welke door u is opgegeven, naar uw 

internetspaarrekening bij LeasePlan Bank. Zodra wij uw overboeking hebben 

ontvangen, controleren wij de gegevens. Als de controle van uw gegevens heeft 

plaatsgevonden en LeasePlan Bank u als klant kan verwelkomen, ontvangt u hiervan 

per mail een bevestiging. LeasePlan Bank houdt zich het recht voor om zonder opgaaf 

van redenen uw aanvraag te weigeren. 

• Wat is een tegenrekening? 

Een tegenrekening is een betaalrekening die op uw naam staat bij een andere 

Nederlandse bank. U kunt bij LeasePlan Bank slechts één rekening opgeven als 

tegenrekening. Deze tegenrekening is gekoppeld aan uw internetspaarrekening bij 

LeasePlan Bank. U gebruikt de tegenrekening om geld over te boeken van en naar uw 

particuliere internetspaarrekening bij LeasePlan Bank. 

De tenaamstelling van de tegenrekening moet gelijk zijn aan de tenaamstelling bij 

LeasePlan Bank. Wij raden u aan om de tenaamstelling van uw tegenrekening niet te 

wijzigen zonder dit vooraf met ons te hebben afgestemd. Het is dan namelijk 

mogelijk dat u geen betalingen meer kunt doen van en naar uw 

internetspaarrekening. 

• Kan ik de status van mijn particuliere rekening aanvraag volgen? 

Ja. Heeft u het aanvraagformulier ingevuld en uw eigen wachtwoord ingesteld? Dan 

kunt u inloggen op de website van LeasePlan Bank. Zolang uw aanvraag in 

behandeling is, komt u automatisch op een speciale pagina. Hier kunt u de status van 

uw aanvraag volgen. Ook leest u op deze pagina wat u eventueel nog moet doen 

voor uw aanvraag. 

Heeft u een overboeking gedaan vanaf uw tegenrekening? En is uw aanvraag 

goedgekeurd? Dan staat het overgeboekte bedrag op uw spaarrekening 

bijgeschreven. Afhankelijk van het tijdstip van uw overboeking, kan het één tot twee 

werkdagen duren voordat uw geld is bijgeschreven op uw particuliere 

internetspaarrekening van LeasePlan Bank. 

Het verwerken van uw aanvraag duurt gemiddeld 3 werkdagen. In het geval van een 

gezamenlijke internetspaarrekening is dit gemiddeld zeven werkdagen. 

• Kan ik ook een particuliere internetspaarrekening van LeasePlan Bank 

openen met een papieren aanmeldformulier? 

Bij LeasePlan Bank kunt u geen papieren aanmeldformulier gebruiken. Daarvoor zijn 

twee redenen. Ten eerste kunnen wij hierdoor onze kosten zo laag mogelijk houden  



 

 
 

 

en u een zo hoog mogelijke rente bieden. Ten tweede is het beter voor het milieu. 

Daarom kunt u alleen online een rekening openen. 

• Waarom controleert u mijn identiteit? 

Wij zijn volgens de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme’ verplicht uw identiteit te controleren voordat LeasePlan Bank haar 

diensten mag leveren. 

• Hoe vindt de controle van mijn identiteit plaats? 

Wij hebben er voor gekozen het papierwerk voor u en voor ons zo minimaal mogelijk 

te houden. Daarom maken wij gebruik van ‘afgeleide identificatie’. Daarbij gebruiken 

wij de gegevens zoals die bekend zijn bij de bank waar uw tegenrekening loopt. 

• Wat gebeurt er wanneer de controle via de overboeking niet lukt? 

Soms lukt de controle via de overboeking niet. De reden hiervoor kan zijn dat de 

ontvangen gegevens van uw bank waar de tegenrekening loopt niet volledig worden 

doorgegeven (zoals bijvoorbeeld vaak bij gezamenlijke rekeningen). LeasePlan Bank 

kan dan uw naamgegevens niet controleren. LeasePlan Bank zal dan om extra 

informatie vragen na ontvangst van de eerste overboeking. Deze informatie bestaat 

uit een kopie van het rekeningafschrift van de tegenrekening.  

• Ik heb geld overgemaakt, maar ik kan nog steeds niet bij mijn Persoonlijke 

Pagina. Hoe komt dat? 

Dat heeft te maken met het tijdstip van de overboeking. Het kan één tot twee 

werkdagen duren voordat uw geld is bijgeschreven op uw particuliere 

internetspaarrekening. Gaat het om de aanvraag van een gezamenlijke 

internetspaarrekening? Dan dient u er rekening mee te houden dat het verwerken 

van uw aanvraag langer duurt. We gaan dan uit van een verwerkingsperiode van 

zeven werkdagen. 

• Waarom heb ik een mobiele telefoon nodig als ik een rekening bij 

LeasePlan Bank wil openen? 

U heeft de mobiele telefoon nodig voor het veilig ontvangen van onze sms met het 

eenmalige wachtwoord. Met dit wachtwoord krijgt u toegang tot uw Persoonlijke 

Pagina. 

• Wat doet LeasePlan Bank met mijn mobiele telefoonnummer? 

 



 

 
 

 

Wij bewaren het telefoonnummer van uw mobiele telefoon in onze administratie. 

LeasePlan Bank gebruikt het nummer om u een sms-bericht te sturen met daarin een 

eenmalig wachtwoord. Daarna gebruiken wij het nummer om u te bereiken als dat 

nodig is. Bijvoorbeeld als u ons heeft laten weten dat u een vraag heeft. 

• Waar kan ik mijn bewijsstukken naar toe sturen? 

Hebben wij u gevraagd om ons kopieën van bepaalde bewijsstukken te sturen? Dan 

kunt u de documenten scannen en per e-mail sturen naar 

klantenservice@leaseplanbank.nl. Wilt u de kopieën per post sturen dan kan dat ook. 

Het postadres is: 

LeasePlan Bank  

T.a.v. Klantenservice  

Antwoordnummer 10220  

2400 VB Alphen aan den Rijn.  



 

 
 

 

Aanvragen van een zakelijke internetspaarrekening  

• Hoe open ik een zakelijke internetspaarrekening? 

U opent in drie eenvoudige stappen een zakelijke internetspaarrekening bij LeasePlan 

Bank. 

Stap 1 Invullen aanvraagformulier  

U vult eerst het aanvraagformulier in. U vindt dit formulier op de website van 

LeasePlan Bank. Heeft u het aanvraagformulier ingevuld en verstuurd? Dan kunt u 

het als PDF downloaden en op uw computer opslaan voor uw eigen administratie. 

 Zorg dat u de volgende zaken bij de hand heeft: 

o het inschrijfnummer van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel,  

o het rekeningnummer en de tenaamstelling van uw tegenrekening,  

o uw burgerservicenummer (voorheen sofinummer),  

o uw mobiele telefoon met een Nederlands mobiel telefoonnummer en 

toegang tot sms-diensten, 

o toegang tot internet en een e-mailadres. 

Heeft u het aanvraagformulier verstuurd? Dan ontvangt u direct twee e-mails. Een e-

mail met instructies voor het bepalen van uw persoonlijke wachtwoord, 

veiligheidsinstellingen en vervolgstappen. En een e-mail met het rekeningnummer. 

Daarin leest u ook hoe u geld stort om uw rekening te kunnen activeren. 

Stap 2 Wachtwoord wijzigen en veiligheidsvragen beantwoorden  

Tijdens deze tweede stap ontvangt u per sms op uw mobiele telefoon uw 

wachtwoord. Het wachtwoord is 5 minuten geldig en u ontvangt het één keer. Nadat 

u bent ingelogd met dit tijdelijke wachtwoord kiest u een nieuw wachtwoord. Wat 

het nieuwe wachtwoord is, bepaalt u zelf. U sluit stap twee af met het beantwoorden 

van een aantal veiligheidsvragen. 

Stap 3 Rekening activeren  

Tijdens de derde stap controleren wij de identiteit en zakelijke gegevens van de 

eenmanszaak. Daarnaast controleren wij de identiteit en zakelijke gegevens van de 

eigenaar van de eenmanszaak. Ook voeren wij een aantal veiligheidscontroles uit. Wij 

moeten dit doen om de zakelijke internetspaarrekening te kunnen activeren. Het 

uitvoeren van deze controles is verplicht op grond van Nederlandse en internationale 

wetgeving. 



 

 
 

 

Het controleren van uw identiteit doen wij als volgt. U stort een klein bedrag van 

maximaal €1,00 - vanaf de tegenrekening, welke door u is opgegeven, naar uw 

internetspaarrekening bij LeasePlan Bank. Zodra wij uw overboeking hebben 

ontvangen, controleren wij de gegevens. Als de controle van uw gegevens heeft 

plaatsgevonden en LeasePlan Bank u als klant kan verwelkomen, ontvangt u hiervan 

per mail een bevestiging. LeasePlan Bank houdt zich het recht voor om zonder opgaaf 

van redenen uw aanvraag te weigeren. 

• Wat is een tegenrekening? 

Een tegenrekening is een betaalrekening die op uw naam staat bij een andere 

Nederlandse bank. U kunt bij LeasePlan Bank slechts één rekening opgeven als 

tegenrekening. Deze tegenrekening is gekoppeld aan uw zakelijke 

internetspaarrekening bij LeasePlan Bank. U gebruikt de tegenrekening om geld over 

te boeken van en naar uw zakelijke internetspaarrekening bij LeasePlan Bank. 

• Waarom moet ik een inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel 

opgeven? 

Met het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel controleren wij de identiteit 

van uw eenmanszaak of rechtspersoon. Ook controleren wij op die manier 

bedrijfsgegevens en bevoegdheden. 

• Kan ik de status van mijn zakelijke rekening aanvraag volgen? 

Ja. Heeft u het aanvraagformulier ingevuld en uw eigen wachtwoord ingesteld? Dan 

kunt u inloggen op de website van LeasePlan Bank. Zolang uw aanvraag in 

behandeling is, komt u automatisch op een speciale pagina. Hier kunt u de status van 

uw aanvraag volgen. Ook leest u op deze pagina wat u eventueel nog moet doen 

voor uw aanvraag. 

Heeft u een overboeking gedaan vanaf uw tegenrekening? En is uw aanvraag 

goedgekeurd? Dan staat het overgeboekte bedrag op uw spaarrekening 

bijgeschreven. Afhankelijk van het tijdstip van overboeking, kan het één tot twee 

werkdagen duren voordat uw geld is bijgeschreven op uw zakelijke 

internetspaarrekening van LeasePlan Bank. 

Het verwerken van uw aanvraag voor een zakelijke internetspaarrekening duurt 

gemiddeld 14 werkdagen. 

• Kan ik ook een zakelijke internetspaarrekening van LeasePlan Bank 

openen met een papieren aanmeldformulier? 

Bij LeasePlan Bank kunt u geen papieren aanmeldformulier gebruiken. Daarvoor zijn 

twee redenen. Ten eerste kunnen wij hierdoor onze kosten zo laag mogelijk houden  



 

 
 

 

en u een zo hoog mogelijke rente bieden. Ten tweede is het beter voor het milieu. 

Daarom kunt u alleen online een rekening openen. 

• Kan ik iemand machtigen? 

Ja, dat kan, maar er zijn voorwaarden. Er kan maar één persoon tegelijkertijd 

gemachtigd zijn namens de rechtspersoon of onderneming. De persoon die uw 

onderneming vertegenwoordigt, dient als zodanig bij de Kamer van Koophandel 

ingeschreven te staan. 

• Waarom controleert u de indentiteit van de rekeninghouder(s)? 

Wij zijn volgens de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme’ verplicht de identiteit van rekeninghouders te controleren voordat 

LeasePlan Bank haar diensten mag leveren. 

• Hoe vindt de controle van de identiteit van de rekeninghouder(s) plaats? 

Wij hebben er voor gekozen het papierwerk voor u en voor ons zo minimaal mogelijk 

te houden. Daarom maken wij gebruik van ‘afgeleide identificatie’. Daarbij gebruiken 

wij de gegevens zoals die bekend zijn bij de bank waar uw tegenrekening loopt. 

• Wat gebeurt er wanneer de controle via de overboeking niet lukt? 

Soms lukt de controle via de overboeking niet. De reden hiervoor kan zijn dat de 

ontvangen gegevens van uw bank waar de tegenrekening loopt niet volledig worden 

doorgegeven. LeasePlan Bank kan dan uw naamgegevens niet controleren. LeasePlan 

Bank zal dan om extra informatie vragen na ontvangst van de eerste overboeking. 

Deze informatie bestaat uit een kopie van het rekeningafschrift van de 

tegenrekening. 

• Ik heb geld overgemaakt, maar kan ik nog steeds niet bij mijn persoonlijke 

pagina. Hoe komt dit? 

Dat heeft te maken met het tijdstip van de overboeking. Het kan één tot twee 

werkdagen duren voordat uw geld is bijgeschreven op uw zakelijke 

internetspaarrekening. Daarnaast kan de controle van uw gegevens enkele 

werkdagen duren. 

• Waarom heb ik een mobiele telefoon nodig als ik een rekening bij 

LeasePlan Bank wil openen? 

 

 



 

 
 

 

U heeft uw mobiele telefoon nodig voor het veilig ontvangen van onze sms met het 

eenmalige wachtwoord. Met dit wachtwoord krijgt u toegang tot uw persoonlijke 

pagina. 

• Wat doet LeasePlan Bank met mijn mobiele telefoonnummer? 

Wij bewaren het telefoonnummer van uw mobiele telefoon in onze administratie. 

LeasePlan Bank gebruikt het nummer om u een sms-bericht te sturen met daarin een 

eenmalig wachtwoord. Daarna gebruiken we het nummer om u te bereiken als dat 

nodig is. Bijvoorbeeld als u ons heeft laten weten dat u een vraag heeft. 

• Waar kan ik mijn bewijsstukken naar toe sturen? 

Hebben wij u gevraagd ons kopieën van bepaalde bewijsstukken te sturen? Dan kunt 

u de document scannen en per e-mail sturen naar klantenservice@leaseplanbank.nl. 

Wilt u kopieën per post sturen? Dan kan dat ook.  

LeasePlan Bank  

T.a.v. Klantenservice  

Antwoordnummer 10220  

2400 VB Alpen aan den Rijn.  



 

 
 

 

Beheren van de rekening  

• Kan ik een extra tegenrekening toevoegen? 

Uw internetspaarrekening bij LeasePlan Bank is gekoppeld aan één vaste 

tegenrekening. Daarom is het niet mogelijk om een extra tegenrekening toe te 

voegen. 

• Hoe kan ik mijn rekeningoverzicht bekijken? 

Log met uw gebruikersnaam en wachtwoord in op uw Persoonlijke Pagina. Zodra u 

bent ingelogd, ziet u het overzicht van uw internetspaarrekening en uw eventuele 

termijndeposito’s. 

• Hoe neem ik geld op van mijn internetspaarrekening? 

Log met uw gebruikersnaam en wachtwoord in op uw Persoonlijke Pagina en ga naar 

‘Betalingen’ in het linkermenu. Hier kunt u geld terugboeken naar uw tegenrekening. 

Om veiligheidsredenen kunt u alleen geld overboeken naar de vaste tegenrekening 

die gekoppeld is aan uw internetspaarrekening. Contant geld opnemen is niet 

mogelijk. U kunt alleen euro’s overboeken. 

• Hoe kan ik geld opnemen van mijn termijndeposito? 

Geld opnemen van uw termijndeposito is niet mogelijk. Wij storten het saldo van uw 

termijndeposito automatisch op uw internetspaarrekening na afloop van de 

overeengekomen looptijd. Wij doen dat niet als u heeft aangegeven dat u het 

termijndeposito verlengt. Verlengen kan alleen met dezelfde looptijd en hetzelfde 

bedrag. Er zijn uitzonderingen. Hiervoor verwijzen wij u naar de productvoorwaarden 

van LeasePlan Bank. 

• Kan ik ook contant geld storten op mijn internetspaarrekening? 

Nee, dat kan niet. U kunt alleen geld overmaken vanaf uw vaste tegenrekening.  

• Kan ik geld overmaken vanaf een andere rekening dan mijn 

tegenrekening? 

Nee, dat kan niet. De overboeking moet altijd naar of van uw vaste tegenrekening 

afkomstig zijn. 

• Zijn er kosten verbonden aan het overboeken van geld? 

Geld overmaken van en naar uw internetspaarrekening van LeasePlan Bank is gratis. 



 

 
 

 

• Kan ik altijd over mijn geld beschikken? 

Met een internetspaarrekening van LeasePlan Bank kunt u altijd direct beschikken 

over uw geld door het geld over te boeken naar uw tegenrekening.  

Met een termijndeposito zet u uw geld voor een bepaalde tijd vast. In ruil hiervoor 

krijgt u een vaste rente. Daarom kunt u het geld van een termijndeposito alleen 

opnemen aan het einde van de afgesproken looptijd. Voor uitzonderingen hierop 

verwijzen we u naar de productvoorwaarden van LeasePlan Bank. 

• Verstuurt LeasePlan Bank ook papieren rekeningafschriften? 

LeasePlan Bank verstuurt geen papieren rekeningafschriften. Rekeningoverzichten 

kunt u wel eenvoudig downloaden en afdrukken als u bent ingelogd op uw 

Persoonlijke Pagina . Ga zodra u bent ingelogd naar "Transactieoverzicht" in het 

linkermenu. Hier kunt u nadat u uw rekening en zoekcriteria heeft geselecteerd de 

gegevens verzenden. Daarna wordt uw rekeningoverzicht getoond en kunt u deze 

downloaden en afdrukken. 

• Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten? 

Dan vraagt u een nieuw – eenmalig – wachtwoord aan. Ga naar naar de inlogpagina 

en klik daar op ‘Wachtwoord vergeten? In de ‘pop-up’ die dan opent, vult u uw 

gebruikersnaam in. In het scherm dat volgt, worden de veiligheidsvragen getoond die 

u moet beantwoorden. De antwoorden op deze vragen heeft u bij het 

aanvraagproces zelf ingevuld. Nadat u uw antwoorden heeft verstuurd, ontvangt u 

per sms direct een nieuw eenmalig wachtwoord. Het wachtwoord is 5 minuten geldig 

en u ontvangt het één keer. Nadat u bent ingelogd met dit tijdelijke wachtwoord 

kiest u een nieuw wachtwoord. Wat het nieuwe wachtwoord is, bepaalt u zelf. 

• Ik kan niet inloggen. Wat moet ik doen? 

Probeer opnieuw in te loggen met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord. Bij drie 

keer foutief inloggen blokkeren wij de toegang. 

Tip. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Dus controleer of de ‘caps lock’ toets op 

uw toetsenbord is uitgeschakeld. 

Blijft het onmogelijk om in te loggen? Dan kunt u een e-mail sturen naar 

klantenservice@leaseplanbank.nl U kunt ook bellen naar onze afdeling 

klantenservice: 0900 – 8303 (5 cent per minuut). 

• Wat moet ik doen als ik een klacht heb? 

Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen. 

Bekijk op onze klachtenprocedure pagina hoe u een klacht kunt indienen. 



 

 
 

 

• Ik heb een overboeking gedaan naar mijn spaarrekening, maar ik zie dat 

nog niet terug op mijn spaarrekening, hoe kan dat? 

Meestal duurt het één tot drie dagen voordat uw overboeking bij ons binnenkomt. 

Dit is afhankelijk van hoe snel de bank is waar u uw tegenrekening aanhoudt. Zodra 

de overboeking door LeasePlan Bank is ontvangen, kunt u dit zien op uw 

rekeningoverzicht. 

• Kan ik ook een spoedoverboeking doen? 

Nee, het is niet mogelijk om een spoedoverboeking te doen van uw spaarrekening 

naar uw tegenrekening of andersom. 

• Hoe kom ik aan een jaaroverzicht voor de aangifte inkomstenbelasting? 

LeasePlan Bank stelt jaarlijks (uiterlijk 1 maart) het overzicht voor de aangifte 

inkomstenbelasting beschikbaar. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op 

uw Persoonlijke Pagina en ga naar "Mijn Diensten" in het linkermenu. Via "Financieel 

jaaroverzicht" klikt u op internetspaarrekening onder het kopje 

"Rekeningnummer". Hier kunt u het jaartal van het fincancieel jaaroverzicht kiezen. 

Vervolgens kunt  u het PDF bestand downloaden en opslaan.  

• Is er een maximum aan het aantal internetspaarrekeningen dat ik kan 

openen? 

Ja, voorlopig is het alleen toegestaan om één spaarrekening per persoon en bedrijf te 

openen. 

• Wat moet ik doen als ik m’n gebruikersnaam ben vergeten? 

Neem dan telefonisch contact op met de afdeling klantenservice van LeasePlan Bank: 

0900 – 8303 (5 cent per minuut). 

• Wanneer worden mijn betaalopdrachten verwerkt? 

Wanneer u op werkdagen vóór 12.00 uur een opdracht geeft voor een 

overboeking, dan kan de storting nog dezelfde dag zichtbaar zijn op uw 

tegenrekening. Dit hangt af van de bank waar de tegenrekening loopt. Opdrachten 

die op werkdagen na 12.00 uur, in het weekend of op een feestdag zijn gegeven, 

kunnen pas op zijn vroegst de eerstvolgende werkdag zichtbaar zijn. 

• Vanaf wanneer ontvang ik van LeasePlan Bank rente als ik geld heb 

overgeboekt van mijn tegenrekening naar mijn spaarrekening? 



 

 
 

 

Zodra de overboeking door LeasePlan Bank is ontvangen, is dit zichtbaar op uw 

rekeningoverzicht. Is het bedrag vóór 20.00 uur bijgeschreven? Dan ontvangt u over 

dezelfde dag nog rente van LeasePlan Bank. Is het bedrag pas na 20.00 uur 

bijgeschreven? Dan ontvangt u vanaf de eerstvolgende dag rente van LeasePlan 

Bank. 

• Tot wanneer ontvang ik van LeasePlan Bank rente bij een overboeking van 

mijn spaarrekening naar mijn tegenrekening? 

Wanneer u op uw persoonlijke pagina een betaling invoert, staat hier een datum 

vermeld. Dit is de datum waarop het geld van uw Internetspaarrekening wordt 

afgeboekt. Vanaf deze datum zult u dus geen rente meer ontvangen over dit bedrag. 

Deze datum wordt in de loop van de avond op de volgende werkdag gezet. Als u een 

opdracht tot overboeking vóór 12.00 uur doet, is de kans het grootst dat het bedrag 

nog dezelfde dag op uw tegenrekening staat, afhankelijk van de bank waar uw 

tegenrekening loopt. Tip: Om te zorgen dat een overboeking pas de volgende 

werkdag van uw Internetspaarrekening wordt afgeschreven, kunt u ook kiezen voor 

‘later betalen’ en hier de gewenste datum invullen. 



 

 
 

 

Wijzigen van gegevens  

• Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven? 

U kunt uw adreswijziging per e-mail doorgeven aan 

klantenservice@leaseplanbank.nl. Om veiligheidsredenen kan dat alleen door  een e-

mail te sturen vanaf uw, bij ons bekende, e-mail adres. 

• Hoe kan ik de vertegenwoordiger van mijn zakelijke 

internetspaarrekening wijzigen? 

Dit kunt u doen via de klantenservice van LeasePlan Bank. U kunt een e-mail sturen 

naar klantenservice@leaseplanbank.nl of bellen naar 0900 – 8303 (5 cent per 

minuut). Wijzigingen in de gegevens dient u zo snel mogelijk aan LeasePlan Bank 

door te geven. 

• Hoe kan ik het bank- of gironummer van mijn tegenrekening wijzigen? 

Dit kunt u doen door de wijziging per e-mail door te geven aan 

klantenservice@leaseplanbank.nl. Deze e-mail dient u te sturen vanaf het e-mail 

adres dat bij ons bekend is. 

• Hoe kan ik mijn internetspaarrekening opzeggen? 

Uw LeasePlan Bank internetspaarrekening kunt u zonder opgave van redenen 

beëindigen, hiervoor geldt op opzettermijn van drie werkdagen. Voorwaarde is dat er 

geen termijndeposito's zijn gekoppeld aan uw internetspaarrekening. Opzeggen kunt 

u doen door een e-mail te sturen naar klantenservice@leaseplanbank.nl.  

Heeft u een of meerdere termijndeposito's lopen?  

Dan kunt u uw internetspaarrekening niet eerder beëindigen dan per het einde van 

de looptijd van het langstlopende termijndeposito.  Let er op dat u op uw 

Persoonlijke Pagina niet heeft aangevinkt dat uw termijndeposito's automatisch 

verlengd moeten worden. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan uw 

termijndeposito voortijdig beëindigd worden, hiervoor verwijzen wij u naar de 

productvoorwaarden van LeasePlan Bank. 

Heeft u minder dan 14 dagen geleden een termijndeposito afgesloten?  

Dan kunt u dit beëindigen tegen een vaste onkostenvergoeding van €100. Hiervoor 

verzoeken wij u om binnen 14 dagen na afsluiting of verlenging van het 

termijndeposito een e-mail te sturen naar klantenservice@leaseplanbank.nl met 

daarin: 

 



 

 
 

 

1. het verzoek tot beëindigen 

2. gegevens welk(e) termijndeposito('s) het betreft 

3. dat u akkoord gaat met de vaste onkostenvergoeding van €100 per 

termijndeposito 

 

• Hoe kan ik mijn termijndeposito beëindigen? 

Uw termijndeposito kunt u niet eerder beëindigen dan per het einde van de looptijd. 

Let er op dat u op uw Persoonlijke Pagina niet heeft aangevinkt dat uw 

termijndeposito automatisch verlengd moet worden. Alleen in zeer uitzonderlijke 

gevallen kan uw termijndeposito voortijdig beëindigd worden, hiervoor verwijzen 

wij u naar de productvoorwaarden van LeasePlan Bank. 

Heeft u minder dan 14 dagen geleden een termijndeposito afgesloten?  

Dan kunt u dit beëindigen tegen een vaste onkostenvergoeding van €100. Hiervoor 

verzoeken wij u om binnen 14 dagen na afsluiting of verlenging van het 

termijndeposito een e-mail te sturen naar klantenservice@leaseplanbank.nl met 

daarin: 

1. het verzoek tot beëindigen 

2. gegevens welk(e) termijndeposito('s) het betreft 

3. dat u akkoord gaat met de vaste onkostenvergoeding van €100 per 

termijndeposito 

• Wat moet ik doen bij het overlijden van een rekeninghouder? 

Is een rekeninghouder overleden? Dan dient u – als nabestaande - zo snel mogelijk 

contact met ons op te nemen. Stuur ons in dat geval een verklaring van geen 

testament in combinatie met de akte van overlijden of een verklaring van erfrecht  

of een verklaring van executele. Na het beoordelen van de stukken gaan wij over tot 

het opheffen van de rekening. 

Een "verklaring van geen testament" wordt afgegeven door het Centraal 

Testamentenregister  

U kunt het originele document scannen en per e-mail sturen naar 

klantenservice@leaseplanbank.nl. U kunt ook een kopie per post opsturen. Ons 

postadres is LeasePlan Bank, Antwoordnummer 10220 , 2400 VB, Alphen aan den 

Rijn. Wilt u eerst iemand telefonisch spreken? Dan kunt u bellen naar 0900 – 8303 (5 

cent per minuut).  



 

 
 

 

Veiligheidsinstellingen  

• Is sparen bij LeasePlan Bank veilig? 

LeasePlan Bank besteedt veel aandacht aan de veiligheid van het sparen. Om zeker te 

weten dat alleen ú aan uw spaargeld kunt komen, controleren wij regelmatig uw 

identiteit. Om een rekening te kunnen openen bij LeasePlan Bank moet u bij de 

aanvraag uw burgerservicenummer (voorheen sofinummer) vermelden. Opent u een 

zakelijke rekening? Dan dient u uw Kamer van Koophandelnummer op te geven. Uw 

eerste geldstorting kan alleen worden gedaan vanaf uw gekoppelde tegenrekening. 

Dit kan alleen een Nederlandse bank- of girorekening zijn. Vanaf uw spaarrekening 

kunt ook alleen ú (en uw eventuele mederekeninghouder) bedragen naar uw 

tegenrekening overmaken. 

Daarnaast kunt u zelf de volgende maatregelen treffen: 

o Zorg dat uw computer virusvrij is. Installeer een virusscanner en firewall en 

voorzie beide regelmatig van de nieuwste beveiligingsupdates. Download en 

installeer alleen software van afzenders die u kent en vertrouwt.  

o Controleer het hangslotje en het certificaat van de website. 

o Controleer of het internetadres begint met https. De ‘s’ in https staat voor 

‘secure’. Dit betekent dat u zich in de beveiligde omgeving van LeasePlan 

Bank bevindt. 

o Zorg dat uw wachtwoord persoonlijk blijft en geef het aan niemand door. 

Medewerkers van LeasePlan Bank zullen u nooit om uw wachtwoord vragen: 

niet per telefoon en ook niet per e-mail. 

o Logt u in op een openbare computer? Zorg er dan altijd voor dat u na de 

sessie ook weer uitlogt. 

o  Open nooit bijlagen van e-mails als u niet zeker weet wat de inhoud van de 

bijlage is. Is de afzender van de e-mail een bekende? Maar twijfelt u over de 

bijlage? Dan kunt u deze beter niet openen. Het komt voor dat criminelen uit 

naam van anderen e-mails versturen met een virus in de bijlage. 

 

• Hoe controleer ik of ik een beveiligde verbinding heb? 

Dat is afhankelijk van uw browser. Hieronder staan de instructies voor de meest 

gangbare browsers: 

Internet Explorer 6.0  

Dubbelklik op het hangslotje in de statusbalk, onder in het scherm. Is de statusbalk 

niet ingeschakeld? Dan is ook het hangslotje niet zichtbaar. Wilt u de  statusbalk 

aanzetten? Dat doet u zo. 



 

 
 

 

o Klik boven in het scherm van Internet Explorer op ‘Beeld (View)’ 

o Zet een vinkje bij ‘Statusbalk (Status bar)’ 

In het scherm Certificaat moet duidelijk te zien zijn dat het certificaat is verleend aan 

LeasePlan Bank. 

Internet Explorer 7.0  

Klik naast de adresbalk op het gele hangslotje. Controleer op het certificaat of de 

website is geïdentificeerd als leaseplanbank.nl. 

Internet Explorer 8.0  

Klik naast de adresbalk op het gele hangslotje. Controleer op het certificaat of de 

website is geïdentificeerd als leaseplanbank.nl. 

Google Chrome  

Klik naast de adresbalk op het gele hangslotje. Controleer op het certificaat of de 

website is geïdentificeerd als leaseplanbank.nl. 

Firefox 2.0  

Klik onder in het scherm of naast de adresbalk op het hangslotje of klik bij het 

tabblad ‘Beveiliging’ op de knop ‘Weergeven’. In het scherm ‘Certificaatweergave’ 

dient de naam leaseplanbank.nl duidelijk te lezen te zijn bij ‘Uitgegeven aan’. 

Safari  

Klik in de rechterbovenhoek van het scherm op het hangslotje. Controleer op het 

certificaat of deze afkomstig is van leaseplanbank.nl. 


