Productvoorwaarden
BLG Depositorekening
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1
Definities
In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder
a Bank
BLG Wonen, handelsnaam van de Volksbank N.V., statutair
gevestigd te Utrecht.
b Rekening
De BLG Depositorekening, een spaarrekening met rekeningafschriften, waarbij de inleg op de Rekening voor een vooraf
overeengekomen looptijd wordt aangehouden.
c Rekeninghouder
Natuurlijke personen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden voor zover zij al dan niet een onderneming
drijven, verenigingen en stichtingen, ten gunste van wie
de Rekening bij de bank wordt aangehouden.
d Inleg
Het bedrag dat gestort wordt op de Rekening.
e Tegenrekening
De Rekeninghouder dient één vaste privé-tegenrekening op
te geven. De tegenrekening is een betaalrekening die aan
de spaarrekening gekoppeld is. Deze betaalrekening kan
van elke bank zijn, zolang deze in een SEPA-land is gevestigd. De Rekeninghouder mag als Tegenrekening alleen een
rekening opgeven waarover hij als enig Rekeninghouder
bevoegd is te beschikken. De bank kan beperkingen stellen
aan het aantal en de aard van de tegenrekeningen.

4
Rente
a De met de Rekeninghouder bij het openen van de Rekening
overeengekomen rente kan maandelijks of jaarlijks worden
uitgekeerd.
b De rente wordt overgeboekt naar de door de Rekeninghouder aangegeven rekening, zijnde de Rekening dan wel de
vaste Tegenrekening.
c Indien de rente (maandelijks dan wel jaarlijks) wordt overgeboekt ten gunste van de vaste Tegenrekening is sprake
van een enkelvoudige rente.
d Indien de rente maandelijks of jaarlijks wordt geboekt op
de Rekening dan is sprake van samengestelde rente.
e Voor de renteberekening wordt een maand gesteld op 30
dagen en een jaar op 360 dagen.
5
Tussentijdse Opname
a In geval van tussentijdse (gehele/gedeeltelijke) opname
wordt over het op te nemen bedrag 1,25 % retourrente per
niet vol gemaakt spaarjaar ingehouden (maximaal 4,5%).
b Indien het tegoed op de Rekening tussentijds wordt opgenomen, wordt rente vergoed over de daadwerkelijke looptijd
van de Rekening.
c Tussentijdse opname zonder kosten is uitsluitend mogelijk
voor natuurlijke personen (niet zijnde natuurlijke personen
die handelen in de uitoefening van hun bedrijf ) in de volgende gevallen
1 Overlijden van de Rekeninghouder of mederekening
houd(st)er voor de einddatum van de looptijd.
2 Aankoop eigen woning die, anders dan tijdelijk, als hoofdverblijf ter beschikking zal staan van de Rekeninghouder
en/of mederekeninghoud(st)er. De Rekeninghouder
dient hiertoe een ondertekende koop- of aannemingsovereenkomst te overleggen. De opname dient plaats te
vinden binnen drie maanden na tekening van de koop- of
aannemingsovereenkomst.
3 De rekeninghouder gebruik maakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
4 De Rekeninghouder het op te nemen bedrag investeert
in het verduurzamen van de tot hoofdverblijf dienende
koopwoning in Nederland. Als (een deel van) het saldo
opgenomen wordt, moet dat binnen 12 maanden na
datum van de geaccepteerde offerte of factuur van een
gespecialiseerd bedrijf gedaan worden.

3
Looptijd
De looptijd van de Rekening bedraagt minimaal 12 en maximaal 120 maanden.
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2
Inleg
a De minimuminleg voor de Rekening bedraagt € 500, indien
de rente jaarlijks wordt uitgekeerd.
b De minimuminleg voor de Rekening bedraagt € 5.000, indien
de rente maandelijks wordt uitgekeerd.
c Op de Rekening kunnen gedurende de looptijd geen extra
stortingen gedaan worden.
d Indien het ingelegde bedrag aan het einde van de vooraf
overeengekomen termijn door de Rekeninghouder opnieuw
wordt vastgezet, kan op de einddatum op de Rekening extra
worden gestort. Voor deze extra storting geldt geen minimum Inleg, echter de Bank behoudt zich het recht voor op
enig moment wel een minimum Inleg te stellen.

1

De energiebesparende voorzieningen waarvoor boetevrij
kan worden opgenomen zijn de volgende:
●●dak-, gevel- en vloerisolatie
●●leidingisolatie
●●energiezuinige kozijnen, energiezuinige deuren en
daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen
●●hoog rendement beglazing (HR++)
●●installatie voor warmteterugwinning
●●energiezuinige ventilatie, inclusief hoog-rendement-ventilatoren
●●hoogrendementketels, (mirco) WKK
●●warmtepompen
●●zonneboilers
●●zonnecellen
of een combinatie van bovenstaande maatregelen.
Of de opname voldoet aan de gestelde criteria is ter beoordeling van de bank.
d Tussentijdse opnamen, zoals genoemd in 5c, is uitsluitend
mogelijk voor het totale saldo op de Rekening.
e Gedeeltelijke tussentijdse opname van de Deposito is mogelijk mits het resterende bedrag niet kleiner is dan de in de
artikelen 2.a en 2.b genoemde bedragen.

6
Informatie
a Nadat de Rekening is geopend, ontvangt de Rekeninghouder
een rekeningafschrift van BLG Wonen.
b De Rekeninghouder ontvangt eveneens een rekeningafschrift indien de rente wordt bijgeschreven op de Rekening
alsmede indien de rente wordt overgeboekt naar de vaste
Tegenrekening.
7
Wijzigingen/Voorwaarden
De bank behoudt zich het recht voor om deze Productvoorwaarden te wijzigen op een door de bank te bepalen wijze en
ingangsdatum. Voor zover in deze voorwaarden niet wordt
afgeweken, gelden de Algemene Bankvoorwaarden alsmede
het Reglement Spaarrekeningen.

Bescherming persoonsgegevens
Als u klant bij ons wordt, vragen wij u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals
beschreven in ons Privacy- en Cookie Reglement. Wilt u meer
weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op blgwonen.
nl voor ons Privacy- en Cookie Reglement. Verder houden we
ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vindt u op nvb.nl.

BLG Wonen is een handelsnaam van de Volksbank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K.nr. 16062338. De Volksbank N.V. is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd in de
hoedanigheid van financiële dienstverlener onder nummer 12000085.
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