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BEREKENINGSWIJZE SPAARVERGELIJKER 
 
 
 
Met de spaarvergelijker kan u bij benadering berekenen, hoeveel uw kapitaal zal aangroeien. Dit op basis van de 
gegevens die u ingeeft bij "spaarbedrag" en "duurtijd". Er wordt geen rekening gehouden met mogelijke 
wijzigingen van de interestvoeten (basisinterest en getrouwheidspremie), gedurende de duurtijd die u opgeeft. 
De opdeling van het resultaat tussen de basisinterest en de getrouwheidspremie kan u terugvinden bij het 
informatiesymbool. 
 
De simulatie gaat uit van volgende hypotheses: 
 

- De eerste storting vindt plaats met valutadatum de eerste kalenderdag volgend op de storting. 
 

- De gestorte bedragen en de verworven interesten blijven gedurende de looptijd van de simulatie op 
de rekening staan. 

 
- Deze simulatie is gebaseerd op de huidige rentevoeten en gaat ervan uit dat deze rentevoeten 

ongewijzigd blijven gedurende de looptijd van de simulatie. 
 

- Alle bedragen zijn brutobedragen die geen rekening houden met eventuele roerende voorheffing. 
 

- De interesten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een maximumbedrag per persoon dat per 
inkomstenjaar wordt bepaald. Op de interesten die dit bedrag overschrijden wordt 15% roerende 
voorheffing ingehouden. 

 
De bedragen die door de spaarsimulator worden berekend zijn louter indicatief en verbinden noch u, noch de 
Bank. 
 
De spaarvergelijker is met de grootste zorg gemaakt, toch zijn fouten nooit volledig uit te sluiten. Daarom wijzen 
wij u erop dat de Bank niet aansprakelijk is voor foutieve resultaten, ten gevolge van foutieve informatie, foutieve 
berekeningen en elke andere oorzaak. 
 
Aarzel niet om een fout te melden indien u dit zou ontdekken. Stuur daarvoor een email naar: 
info@santanderconsumerbank.be.  De Bank en alle bezoekers van onze website zijn u zeer dankbaar. 
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