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Aanbieder: ING Bank NV, Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam. Handelsregister Amsterdam nr. 33031431.

• Deze tarieven gelden per 21 januari 2013. Wijzigingen voorbehouden.
•  Het totaal te betalen bedrag voor de Continu Limiet voor ex-studenten is onder meer afhankelijk van de looptijd van je krediet. 

Omdat niet bekend is hoelang je van dit krediet gebruik gaat maken, kunnen wij het totaal te betalen bedrag niet berekenen.
Het afgesproken bedrag dat je maximaal rood mag staan (limiet).

Meer informatie over deze tabel:
•  Totale kredietbedrag 

Het afgesproken bedrag dat je maximaal rood mag staan (limiet).
•  Variabele debetrentevoet  

Het rentepercentage dat je voor de lening betaalt is effectief en op jaarbasis. Deze rente is variabel en kan wijzigen in de 
periode dat je de lening hebt.

•  Maandbedrag 
Dit is de maandelijkse verplichte betaling. Het maandbedrag bestaat bij dit product uit de rente en een deel aflossing. Rente 
betaal je alleen over het bedrag dat je rood staat. Het maandbedrag wordt maandelijks achteraf afgeschreven.  

•  Duur 
De duur van de overeenkomst is onbepaald.  

•  Andere kosten (per kwartaal) 
Dit zijn de kosten die, naast de rente, deel uitmaken van de totale kosten van het krediet. Om gebruik te kunnen maken van 
het krediet heb je een Betaalrekening bij ING nodig.  Een Betaalrekening is onderdeel van een pakket. Hier zijn de kosten van 
het OranjePakket (inclusief Betaalpas)  opgenomen. Dit is het meest voorkomende pakket. Deze kosten betaal je eenmaal per 
drie maanden, achteraf.

Kostenpercentage en rekenvoorbeelden
Continu Limiet voor Ex-Studenten

Studeer je niet meer of word je 30 jaar? Dan zet de ING je Studentenrekening automatisch om naar een Betaalrekening  
als onderdeel van een OranjePakket. Daarnaast wordt je Studentenbetaallimiet omgezet naar een Continu Limiet voor ex-
studenten. De hoogte van je limiet blijft gelijk.

Belangrijk om te weten over de Continu Limiet voor ex-studenten
• Rood staan tot maximaal € 500 of € 1.000
• Je moet maandelijks minimaal 5% van de limiet op je Betaalrekening laten bijschrijven
• Je betaalt rente over het bedrag dat je rood staat: momenteel 9,9 % (debetrentevoet)
• Je betaalt de op dat moment geldende kosten voor het OranjePakket  
• De bank kan de rente en de kosten van het OranjePakket wijzigen
• Geld opnemen met je Betaalpas of betalen met Mijn ING en de Mobiel Bankieren App
• Het krediet moet afgelost zijn op de leeftijd van 65 jaar
• De voorwaarden voor de Continu Limiet voor ex-studenten zijn opgenomen in de Voorwaarden van de Studentenbetaallimiet 

Jaarlijks Kostenpercentage Continu Limiet voor Ex-Studenten
Hieronder hebben we met voorbeelden uitgewerkt wat rood staan je kan kosten 

Totale  
kredietbedrag

Variable 
debetrentevoet

Maandbedrag Duur Andere kosten  
(per kwartaal)

Jaarlijks 
Kostenpercentage

(JKP)

€ 500 9,9% € 25 Onbepaald € 4,65 17,0%

€ 1.000 9,9% € 50 Onbepaald € 4,65 13,4%

Ga verder op de volgende pagina.



•  Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) 
Dit zijn de  rente en  andere kosten die je betaalt voor het krediet, uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale 
kredietbedrag. De kosten van de Betaalrekening zijn gelijk bij ieder kredietbedrag. Hierdoor is bij hogere kredietbedragen  
het Jaarlijks Kostenpercentage lager. 

•  Voor de berekening van het JKP gaan wij uit van de volgende aannames:
- Het totale kredietbedrag wordt onmiddellijk opgenomen
- Je betaalt maandelijks 5% van de limiet voor rente en aflossing 
- Er wordt tussendoor niet extra afgelost of een nieuwe opname gedaan
- De debetrentevoet verandert niet gedurende de looptijd
- Je maakt gebruik van een OranjePakket, de kosten hiervoor veranderen niet tijdens de looptijd
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