###

Tarieven
van de meest voorkomende bankverrichtingen voor
professionele doeleinden
van toepassing op 5/9/2019
Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog
gewijzigd en nog niet aangepast zouden zijn, kunt u steeds uw agent contacteren. Hij zal u graag de
recentste tariefwijzigingen meedelen. Bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen onder meer inzake
kredieten kunnen bij uw agent worden bekomen. 21% BTW is inbegrepen indien van toepassing.
Maandelijkse kosten worden bij het begin van de maand gedebiteerd. Jaarlijkse kosten worden op het
einde van het jaar gedebiteerd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
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1. Betaalrekeningen en betalingsdiensten
1.1. Zichtrekeningen
Packs - tarieven per maand
Crelan Business Pack

4,00 EUR

Omvat: Crelan Zichtrekening, debetkaart, tweede debetkaart voor medetitularis of
volmachtdrager.

Crelan Business Plus Pack

6,00 EUR

Omvat: Crelan Zichtrekening, debetkaart, Visa Business-kaart, 1 of meer effectenrekeningen,
tweede debet- en Visa Business-kaart voor medetitularis of volmachtdrager, 12 SEPAoverschrijvingen in euro naar niet-Crelan rekeningen uitgevoerd in het kantoor, vergoeding
verwerping betalingsopdracht wegens ontoereikend saldo (6 transacties), vervanging debetof Visa Business-kaart bij verlies of diefstal.

Zichtrekeningen
Crelan Zichtrekening
Omvat: Domiciliëringen en doorlopende betalingsopdrachten in euro, geldopvraging in euro
met de debetkaart aan Crelan- en niet-Crelan geldautomaten in België, geldstorting en opvraging aan het loket, SEPA-overschrijving in euro naar een Crelan rekening uitgevoerd in
het kantoor, elektronische betaling bij handelaars, maandelijkse VISA-uitgavenstaat,
enkelvoudige papieren overschrijvingen, online en mobiel bankieren, elektronische
rekeningafschriften, kasfaciliteit (1) (mits goedkeuring aanvraag). Bij aankoop van een
debetkaart gratis tweede debetkaart voor medetitularis of volmachtdrager.

Kosten voor het beheren van de rekening, per jaar:
Basispakket betaalverrichtingen in euro, per jaar:
Volgende verrichtingen behoren niet tot het forfait voor de betaalverrichtingen en
worden individueel getarifeerd (indien niet inbegrepen in een Pack):
- Verwerking aan loket van een SEPA-overschrijving in euro naar een nietCrelanrekening (niet verschuldigd indien de titularis of één van de titularissen 65
jaar of ouder is), per overschrijving:
- Instantbetaling via myCrelan of Crelan Mobile, per instantbetaling
- Storting van een circulaire cheque getrokken op een rekening van een andere
bank, per cheque:
- Uitschrijven klantencheque, per cheque:
Kosten kaskrediet (indien van toepassing), per jaar:

24,00 EUR
12,00 EUR

0,70 EUR
1,25 EUR
1,25 EUR
1,00 EUR
24,00 EUR

Crelan Zichtrekening Invest in euro

Omvat: geldstorting aan het loket, SEPA-overschrijvingen in euro naar eigen rekeningen,
doorlopende betalingsopdrachten naar een Crelan-rekening, geldopvraging in euro aan het
loket, online en mobiel bankieren.

Kosten voor het beheren van de rekening en basispakket betaalverrichtingen:
Volgende verrichtingen behoren niet tot het forfait voor de betaalverrichtingen en
worden individueel getarifeerd:
- Verwerking SEPA-overschrijving in euro aan loket (niet verschuldigd indien de
titularis of één van de titularissen 65 jaar of ouder is), per overschrijving:
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- Storting van een circulaire cheque getrokken op een rekening van een andere
bank, per cheque:
- Inning van een cheque aan het loket
Opmerking: instantbetaling niet beschikbaar

1,25 EUR
1,00 EUR

i Rekening (enkel beschikbaar voor natuurlijke personen via internet)

0,00 EUR

Dit bedrag omvat: kosten voor het beheren van de rekening, basispakket
betaalverrichtingen in euro, en 1 debetkaart.
Volgende verrichtingen behoren niet tot het basispakket betaalverrichtingen van de
i Rekening en worden individueel getarifeerd:
- Storting/geldopneming aan loket in euro of deviezen, per transactie:
- Verwerking SEPA-overschrijving in euro aan loket, per overschrijving:
- Instantbetaling via myCrelan of Crelan Mobile, per instantbetaling
- Storting van een circulaire cheque getrokken op een rekening van een andere
bank, per cheque:

5,00 EUR
5,00 EUR
1,25 EUR
5,00 EUR

Dynamic Business Account (2)
Kosten voor het beheren van de rekening:
Basispakket betaalverrichtingen in euro :

0,00 EUR
0,00 EUR

Zichtrekening in deviezen / Zichtrekening Invest in deviezen (3)
Kosten voor het beheren van de rekening:

0,00 EUR

Betaalverrichtingen: meer informatie vindt u in de folder ‘Algemene voorwaarden en
tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en
cheques in deviezen’ die eveneens beschikbaar is in het agentschap

Opening van een zichtrekening

0,00 EUR

Afsluiting van een zichtrekening

0,00 EUR

Rente (op jaarbasis)
Creditrente
Crelan Zichtrekening, zichtrekening Invest in euro, i Rekening en Dynamic Business
Account:
Zichtrekening in deviezen, geldig van 01/09/2019 tot 30/09/2019 (maandelijkse
afrekening van de interesten)
CHF:
CZK:
DKK:
HUF:
SEK:
JPY:
Andere deviezen:
Debetrente (4)

0,00%

-2,68%
0,00%
-2,44%
-1,80%
-1,92%
0,00%
0,00%

Crelan Zichtrekening en Dynamic Business Account:
Geoorloofd debetsaldo:
Niet toegelaten debetstand:
Zichtrekening Invest:

10,50%
11,55%
9,50%

Zichtrekening in deviezen: rentevoet IRS op 1 maand + 7% (maandelijkse
afrekening van de interesten)
Zichtrekening Invest in deviezen: rentevoet IRS op 1 maand + 5% (jaarlijkse
afrekening van de interesten)
Aanmaningsbrief of brief voor ingebrekestelling ten gevolge van een niet
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toegelaten debetsaldo (+ portkosten) voor 1 verzending per maand:

7,50 EUR

Valutadatum
De valutadatum is de dag vanaf of tot wanneer de rente wordt berekend.
De boekingsdatum is de dag waarop de bank de verrichting boekt.
Debetverrichtingen
Overschrijving in euro(papier of elektronisch), periodieke betalingsopdracht,
domiciliëring, afrekening kredietkaart, betaling met kaart, geldopneming in euro
aan de automaat of aan het loket : valutadatum = boekingsdatum
Uitschrijven van een cheque: valutadatum = boekingsdatum - 1 kalenderdag
Aanvraag bankcheque: valutadatum = boekingsdatum
Creditverrichtingen
Overschrijving voor creditering op uw rekening en storting aan het loket:
valutadatum = boekingsdatum
Afgifte van cheque voor creditering op uw rekening: valutadatum = boekingsdatum
+ 1 kalenderdag

Kaarten
Jaarlijkse bijdrage voor het aanbieden van een debet- of kredietkaart
(Enkel indien nog niet inbegrepen in een Pack of iRekening. Niet beschikbaar voor
de Zichtrekening Invest.)
Debetkaart

12,00 EUR

VISA Business-kaart

24,00 EUR

Binnenlandse transacties met kaarten
Geldopneming aan automaten met debetkaart:
Geldopneming aan automaten met VISA Business-kaart:

0,00 EUR
op het bedrag:
met een minimum van:

Betalingen met debetkaart of VISA Business:

1,00%
5,00 EUR
0,00 EUR

Vervanging van een verloren of gestolen kaart
Debetkaart
VISA Business-kaart

9,00 EUR
9,00 EUR

1.2. Bankieren op afstand
Abonnement op myCrelan of myCrelan Pro, inclusief eerste Digipass:
Vervanging defecte Digipass:
Vervanging niet-defecte Digipass:
Vervanging Digipass in geval van verlies of beschadiging door gebruiker:
Abonnement op Crelan Mobile en Crelan Tablet:

0,00
0,00
25,00
25,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1.3. Internationale betalingen
Meer informatie over in het buitenland uitgegeven cheques en internationale
transfers vindt u in de folder ‘Algemene voorwaarden en tarieven voor
internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in
deviezen’ die eveneens beschikbaar is in het agentschap.

Gebruik van kaarten binnen de eurozone
Geldopneming aan automaten met debetkaart:
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N.B.: Crelan rekent geen kosten aan. Lokaal aangerekende kosten worden wel
doorgerekend aan de klant.
Geldopneming aan automaten met VISA Classic of VISA Gold,
op het bedrag:
met een minimum van:
Geldopneming in banken of wisselkantoren met VISA Classic of VISA Gold,
op het bedrag:
met een minimum van:

1,00%
5,00 EUR

Betalingen met debetkaart, VISA Classic of VISA Gold:

0,00 EUR

2,00%
5,00 EUR

Gebruik van kaarten buiten de eurozone
Geldopneming aan automaten met debetkaart:
op het bedrag:
vermeerderd met:
+ wisselkoersmarge:

1,21%
3,33 EUR
1,94%

op het bedrag:
vermeerderd met:
+ wisselkoersmarge:
Geldopneming in banken of wisselkantoren met VISA Classic of VISA Gold,
op het bedrag:
vermeerderd met:
+ wisselkoersmarge:

1,00%
4,00 EUR
1,60%

Geldopneming aan automaten met VISA Classic of VISA Gold:

2,00%
4,00 EUR
1,60%

N.B: tussenpersonen kunnen bij een manuele afname een commissieloon afhouden
Betalingen met debetkaart:
+ wisselkoersmarge:
Betalingen met VISA Classic of VISA Gold, enkel wisselkoersmarge:
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2. Sparen en beleggen
2.1. Spaarrekeningen
Beheerskosten
Opening/afsluiting van een spaarrekening:
Maandelijkse aanrekening:
Aanmaningsbrief of brief voor ingebrekestelling ten gevolge van een niet
toegelaten debetsaldo (+ portkosten) voor 1 verzending per maand:
Geldopneming/-storting in euro aan het loket (enkel i Horizon)

Creditrente - rekening voor rechtspersonen

0,00 EUR
0,00 EUR
7,50 EUR
5,00 EUR

(5)

Crelan Business spaarrekening (+ optie huurwaarborg) (6)
Basisrente:
Getrouwheidspremie:

Creditrente - rekeningen voor natuurlijke personen

0,01%
0,00%

(7)

Crelan spaarboekje (+ optie huurwaarborg) (8)
Basisrente:
Getrouwheidspremie:

0,01%
0,10%

Basisrente:
Getrouwheidspremie:

0,01%
0,10%

Basisrente:
Getrouwheidspremie:

0,01%
0,10%

Basisrente:
Getrouwheidspremie:

0,01%
0,10%

Crelan Direct boekje (9)

Crelan Horizon boekje (10)

Crelan i Horizon boekje (11)

Valutadatum
Storting: valutadatum = dag van de storting
Geldopname: valutadatum = dag van de geldopname

Kernmodaliteiten getrouwheidspremie
Minimale aanhoudingsperiodes om de premie te verwerven:
Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het geld tenminste 12
maanden, of een veelvoud ervan, op de spaarrekening blijven.
Periodes waarover premieberekening gebeurt:
Storting: de periode voor de verwerving van de getrouwheidspremie begint te
lopen vanaf de valutadatum van de storting. Eenzelfde bedrag kan verschillende
keren een getrouwheidspremie genereren.
Geldopname: de bedragen op de spaarrekening waarvoor de aanhoudingsperiode
van de getrouwheidspremie het minst ver gevorderd is, worden bij opvragingen het
eerst aangesproken ten belope van de uitgevoerde geldopnames ("Last in First out"principe). Bij een geldopname is de valutadatum de dag van de boeking.
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Eventuele tariefgarantie:
Het rentevoetpercentage van de getrouwheidspremie kan op elk ogenblik worden
aangepast aan de marktvoorwaarden. Het rentevoetpercentage dat van toepassing
is bij de aanvang van een periode die een getrouwheidspremie genereert, blijft
evenwel nog van kracht tot de premie verworven is (na 12 maanden).

Tijdstip van uitkering van de verworven premie-intresten:
De in de loop van een trimester verworven getrouwheidspremie wordt gestort op de
eerste dag van het volgende trimester, zijnde 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10. Bij de
afsluiting van de spaarrekening in de loop van het jaar, worden de intresten
onmiddellijk verrekend en samen met het kapitaal uitbetaald.
Opvragingsvoorwaarden:
Overeenkomstig artikel 2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 92, behoudt de bank zich het recht de opvragingen
afhankelijk te stellen van een opzeggingstermijn van 5 kalenderdagen wanneer zij
1.250 EUR overtreffen en ze te beperken tot 2.500 EUR per halve maand.

2.2. Termijnrekeningen
Rekening %+ "Onderneming"
De gestorte bedragen moeten behouden blijven gedurende een periode die
tenminste één kalendertrimester omvat. De intresten van het verlopen trimester
worden geboekt met valutadatum de eerste dag van het nieuwe trimester. De
toegepaste rentevoet voor elke nieuwe kalendertrimester is de rentevoet van de
rekening %+ die geldt op de 1ste dag van dit nieuwe trimester.
- Indien het saldo kleiner is dan 5.000 euro
Creditrente voor het 3e trimester 2019 op het totale saldo:
Jaarlijks brutorendement ingevolge de trimestriële uitbetaling van de rente:

0,01%
0,0100%

- Indien het saldo groter of gelijk is aan 5.000 euro en kleiner of gelijk is aan
1.000.000 euro
Creditrente voor het 3e trimester 2019 op het totale saldo:
Jaarlijks brutorendement ingevolge de trimestriële uitbetaling van de rente:

0,01%
0,0100%

- Indien het saldo groter is dan 1.000.000 euro
Creditrente voor het 3e trimester 2019 op het totale saldo:
Jaarlijks brutorendement ingevolge de trimestriële uitbetaling van de rente:

0,01%
0,0100%

Termijncontracten
op 1 jaar of korter: raadpleeg uw agent
op 2
op 3
op 4
op 5
op 6
op 7
op 8
op 9
op 10

jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:

0,05%
0,05%
0,05%
0,15%
0,20%
0,25%
0,35%
0,40%
0,50%

2.3. Effectenrekeningen
Jaarlijkse beheersvergoeding (per 3 effectenrekeningen)
Als de titularis van de effectenrekening een Business Pack heeft, dan geldt de
beheersvergoeding voor een onbeperkt aantal effectenrekeningen.
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Er is geen beheersvergoeding voor de effectenrekening:
- wanneer de titularis CrelanCo-coöperant is of jonger is dan 24 jaar.
Indien de Effectenrekening meer dan 1 titularis heeft, dan is er geen
beheersvergoeding wanneer minstens 1 titularis CrelanCo-coöperant is of jonger is
dan 24 jaar.
- wanneer de titularis een Business Plus Pack heeft.
Indien de Effectenrekening meer dan 1 titularis heeft, dan is er geen
beheersvergoeding wanneer alle titularissen een groep van personen in
onverdeeldheid vormen, en dat deze groep op naam van die onverdeeldheid een
Business Plus Pack heeft.
- wanneer de effectenrekening leeg is.
- die uitsluitend gebruikt wordt in het kader van een Crelan-Beleggingscontract.
- in het kalenderjaar waarin de effectenrekening geopend wordt.
Jaarlijks bewaarloon
Op de tegenwaarde (per lijn):
(euro)-obligaties, staatsbons, en kasbons en
beleggingsfondsen van andere financiële instellingen:
aandelen:
Minimum en maximum bewaarloon (per lijn):
met een minimum van:
met een maximum van:
Voor coöperanten is het maximum bewaarloon per effectenrekening:

0,121%
0,242%
4,84 EUR
60,50 EUR
242,00 EUR

Er is geen bewaarloon:
- voor effecten in een effectenrekening die discretionair beheerd wordt.
- in het kalenderjaar waarin de effectenrekening geopend wordt.
De beheersvergoeding en het bewaarloon worden jaarlijks op het einde van het jaar
gedebiteerd van de aan de effectenrekening gekoppelde inkomstenrekening op
basis van de toestand op het einde van het jaar.
Andere tarieven: zie folder ‘Tarief voor niet-gestandardiseerde financiële diensten'.
Zijn van 21% BTW vrijgesteld: de beheersvergoeding voor een effectenrekening
waarborg; particulieren die buiten de EU verblijven; en buitenlandse
ondernemingen.

3. Kluizen
Huurprijzen per jaar incl. BTW en verzekering:
Type 1: 14-18 liter (9,5-11 cm hoog x 30 cm breed)
Type 2: 20-27 liter (12,5-16,5 cm hoog x 30 cm breed)
Type 3: 29-37 liter (18,5-23,5 cm hoog x 30 cm breed)
Type 4: 40-54 liter (30-33 cm hoog x 30 cm breed)
Type 5: 76-90 liter (50-55 cm hoog x 30 cm breed)
Type 6: 153-181 liter (50-55 cm hoog x 60 cm breed)
Type 7: 183-198 liter (40 cm hoog x 90 cm breed)

25,00
28,75
31,25
37,50
43,75
62,50
100,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

4. Briefwisseling
Rekeninguittreksels kunt u ofwel elektronisch laten toekomen via myCrelan, via een
Cash & More bankautomaat van Crelan, ofwel per post.
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4.1. Rekeninguittreksels in elektronische vorm
Rekeninguittreksels via myCrelan (internetbankieren)

0,00 EUR

4.2. Rekeninguittreksels drukken aan een Crelan-bankautomaat
Rekeninguittreksels drukken via Cash & More bankautomaat (12)

0,00 EUR

4.3. Rekeninguittreksels op papier via de post
Voor zichtrekeningen voor professioneel gebruik - kosten per maand
Maandelijks worden per zichtrekening forfaitaire kosten aangerekend in functie van
de verzendfrequentie van de papieren rekeninguittreksels.
Driemaandelijkse verzending
Maandelijkse verzending
Wekelijkse verzending
Dagelijkse verzending

0,50 EUR
1,50 EUR
6,50 EUR
31,00 EUR

Voor spaarrekeningen (uitgezonderd huurwaarborg en Futura 5) - kosten
per jaar
Jaarlijks worden per spaarrekening forfaitaire kosten aangerekend in functie van de
verzendfrequentie van de papieren rekeninguittreksels.
Driemaandelijkse verzending (gratis voor CrelanCo-coöperanten van 70 jaar of ouder
zonder abonnement op myCrelan)

Maandelijkse verzending
Wekelijkse verzending
Dagelijkse verzending

3,00
9,00
36,00
180,00

EUR
EUR
EUR
EUR

0,50
1,00
7,44
0,25
6,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

5. Diversen
Aanvraag cheques (niet beschikbaar voor i Rekening) - per cheque:
Uitschrijven klantencheque - per cheque:
Definitieve weigering nationale cheque:
Overschrijvingsformulier met doorslag - per formulier:
Dringende overschrijving in euro - per overschrijving:
Vergoeding verwerping betalingsopdracht wegens ontoereikend saldo (op
zichtrekeningen) - per verrichting:

5,00 EUR

Voor meer info zie folder ‘Tarief voor niet-gestandardiseerde financiële diensten'
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6. Maatschappelijke aandelen van CrelanCo CVBA
Enkel beschikbaar voor natuurlijke personen vanaf 12 jaar en VZW's.
Uitgevende instelling: CrelanCo cvba, die deel uitmaakt van Crelan.
Inschrijvingskosten:
Nominale waarde per aandeel:
Maximum aantal aandelen bij de inschrijving:
Maximum bedrag bij de inschrijving (404 aandelen x 12,40 EUR/aandeel):
Jaarlijkse bijdrage voor coöperanten met minstens 10 aandelen (uitgezonderd
coöperanten van wie de aandeelhoudersrekening gekoppeld is aan een betalende
Crelan Zichtrekening of aan een Crelan Zichtrekening die deel uitmaakt van een
Pack, en jongeren < 24 jaar):
Terugbetalingskosten:

0,00 EUR
12,40 EUR
404
5.009,60 EUR

36,00 EUR
0,00 EUR

Meer info:
Voor meer informatie over de uitgiftevoorwaarden en de risico’s die kunnen
verbonden zijn aan een investering in maatschappelijke aandelen kunt u het
uitgifteprospectus van 2/7/2019 en in de aanvulling van 17/7/2019 van CrelanCo
raadplegen, beschikbaar in alle Crelan-agentschappen en op www.crelan.be
Dividenden:
Het dividend wordt elk jaar gestort na de algemene vergadering van
aandeelhouders van april.
Aanvraag tot terugbetaling:
Indien de terugbetaling van maatschappelijke aandelen wordt aangevraagd voor 30
juni, wordt het bedrag terugbetaald na de algemene vergadering van
aandeelhouders van het daaropvolgende jaar, die plaats heeft in april. Indien de
terugbetaling van maatschappelijke aandelen wordt aangevraagd na 30 juni, wordt
het bedrag terugbetaald na de algemene vergadering van aandeelhouders van het
tweede daaropvolgende jaar.

Voetnoten
1 Het maximumbedrag van een kasfaciliteit verbonden aan een rekening voor professioneel gebruik is 2.478,00
euro. In dat geval moet de geoorloofde debetstand op de rekening binnen een termijn van 3 maanden worden
aangezuiverd. Niet van toepassing voor rekeningen geopend op naam van een rechtspersoon. Er is geen
kasfaciliteit mogelijk op de zichtrekening Invest.
2 De Crelan Dynamic Business Account is een reserverekening voor het beheer van een overschot aan liquide
middelen. Enkel volgende verrichtingen zijn toegelaten:
credit:
- alle interne credit overschrijvingen
- alle verrichtingen van effectenrekeningen en kasbons
debet:
- interne overschrijvingen naar de gelinkte rekening
- intekening op een termijncontract of een effectenrekening
- alle verrichtingen naar effectenrekeningen en kasbons
3 Bij een zichtrekening in deviezen is een zichtrekening in euro of een spaarrekening verplicht. Bij de
Zichtrekening Invest in deviezen is een Zichtrekening Invest in euro verplicht.
4 Indien kaskrediet verbonden aan zichtrekening: trimestriële afrekening van de rente. Tarieven kaskrediet: zie
kredietovereenkomst.
5 Er is roerende voorheffing verschuldigd op de totaliteit van de interesten. De roerende voorheffing is 30%
(inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020) .
6 Indien het saldo hoger is dan 1 miljoen euro, dan blijft de basisrente 0,01% op het totale saldo en blijft de
getrouwheidspremie 0,00%.
7 Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf geplafonneerd op 980 euro voor het
inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in
België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk
samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2019).
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8 Indien het saldo hoger is dan 1 miljoen euro, is de basisrente 0,01% op het totale saldo.
9 Indien het saldo lager is dan 10.000 euro of hoger is dan 1 miljoen euro, dan is de basisrente 0,01% op het
totale saldo.
10 Indien het saldo lager is dan 5.000 euro of hoger is dan 1 miljoen euro, dan is de basisrente 0,01% op het
totale saldo en is de getrouwheidspremie 0,10%.
11 Indien het saldo hoger is dan 250.000 euro, is de basisrente 0,01% op het totale saldo en de
getrouwheidspremie 0,10%.
12 Indien het aantal rekeninguittreksels gevraagd via de Cash & More té hoog is om af te drukken, of indien de
rekeninguittreksels niet worden opgevraagd gedurende 3 maanden, dan worden deze automatisch gearchiveerd
in myCrelan en kunnen deze daar worden afgedrukt. Indien de rekening niet is opgenomen in een myCrelanabonnement, worden de rekeninguittreksels gratis opgestuurd naar het domicilie-adres van de klant.
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