Zakelijk betalen & sparen bij RegioBank
U kent ons als Den Hartog Verzekeringen. Maar weet u dat u ook
bij ons terecht kunt voor zakelijk betalen en sparen? Wij zijn
Zelfstandig Adviseur van RegioBank. Een bank voor particulieren,
maar ook voor zzp’ers, mkb’ers, verenigingen en stichtingen. Onze zakelijke pakketten zijn compleet,
overzichtelijk en voordelig, met een mooie rente. Goed advies én al uw financiële zaken onder één
dak. Dat is voor u gemak en rust! Kom eens met ons praten.
Zakelijk betalen voor een vast bedrag per maand
Of u nu zzp’er bent, een winkel heeft, of bestuurslid bent van een vereniging.
Voor iedere ondernemer heeft RegioBank een eigen zakelijke betaalrekening.
Afgestemd op de wensen van uw bedrijf. Want
iedere zakelijke klant is uniek. Voor onze zakelijke
betaalrekeningen betaalt u elke maand een vast
bedrag. Compleet en overzichtelijk.
Zakelijk MeerKeuze Sparen
MeerKeuze Sparen is een zakelijke spaarrekening
met een rente van 0,75%* en daarmee behoort deze
tot één van de hoogste in de markt. En de rekening is
ook nog flexibel. Op de vrije rekening zet u
gemakkelijk uw geld opzij. Heeft u het toch weer nodig? Geen probleem, u kunt
het direct en kosteloos weer opnemen.
Alles onder één dak
Bij RegioBank bent u geen rekeningnummer. Voor vragen kunt u altijd bij ons
terecht. Geworteld in de regio begrijpen wij waar u als ondernemer tegenaan
loopt. En dat tijd geld is voor een bedrijf. Als ondernemer komt er al genoeg op
u af. Het laatste wat u wilt is u druk maken over bankzaken.
Geen tijd om even bij ons binnen te lopen? Dan komen wij gewoon naar ú toe!
Bij ons ervaart u het gemak van alles onder één dak. Eén aanspreekpunt voor
uw zakelijke bank- en verzekeringsproducten. Wel zo gemakkelijk.
Wij helpen u graag
Behalve voor betalen en sparen kunt u ook bij ons
terecht voor vaste en mobiele betaalautomaten,
online betaaldiensten voor uw webwinkel en
starters- en bedrijfskredieten.
Gemakkelijk en snel overstappen met uw zakelijke bankproducten naar
RegioBank? Wij helpen u graag.
Ervaar het voordeel van al uw bankproducten onder één dak en stap
over naar RegioBank.
Kom Langs
Of maak direct een afspraak bij één van onze vestigingen:
Den Hartog Verzekeringen BV in Ameide
https://regiobankadviseurs.nl/adviseur/ameide/den-hartog-verzekeringen-bv-ameide
Den Hartog Verzekeringen BV in Lopik
https://regiobankadviseurs.nl/adviseur/lopik/den-hartog-verzekeringen-bv-lopik
Den Hartog Verzekeringen BV in IJsselstein
https://regiobankadviseurs.nl/adviseur/ijsselstein/den-hartog-verzekeringen-bv-ijsselstein

Specificaties per rekening
ZZP Rekening

MKB Rekening

V&S Rekening

Kosten per maand
Aantal transacties
online
Inclusief

€ 6,25
1.000

€ 6,75
1.250

€ 5,75
500

 Zakelijk Internet
Bankieren
 Wereldpas met
contactloos betalen
 Periodiek papieren
rekeningafschriften

Extra opties

 Al uw particuliere en
zakelijke zzp producten
van RegioBank beheren
met één digipas in één
internetbankieren
omgeving. Alleen mogelijk
als er particulier ook een
betaalrekening bij
RegioBank loopt
 Voor vast bedrag extra
transactiebundels bijkopen

 Zakelijk Internet
Bankieren
 Wereldpas met
contactloos betalen
 Periodiek papieren
rekeningafschriften
 Batchbetalingen
 Up-en download naar
boekhoudpakket
 Incasso- en
acceptgirocontract
 Machtigen van meerdere
personen met een eigen
Wereldpas en Zakelijk
Internet Bankieren
 Voor vast bedrag extra
transactiebundels bijkopen

 Zakelijk Internet
Bankieren
 Wereldpas met
contactloos betalen
 Periodiek papieren
rekeningafschriften
 Batchbetalingen
 Up- en download naar
boekhoudpakket
 Incasso- en
acceptgirocontract
 Machtigen van meerdere
personen met eigen
Wereldpas en Zakelijk
Internet Bankieren
 Voor vast bedrag extra
transactiebundels bijkopen

* Rentewijzigingen voorbehouden

