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WETTELIJKE BEPALINGEN 

 
 

Santander Consumer Finance, bijkantoor in België, is de Belgische tak van een geaccrediteerde 
kredietinstelling naar Spaans recht onder toezicht van de Bank van Spanje, met hoofdkantoor te, 9820 
Merelbeke, Guldensporenpark 81, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 
nummer [O] en onder toezicht van de Nationale Bank van België (BNB, 1000 Brussel, Berlaimontlaan 
14, www.bnb.be) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA, 1000 Brussel, 
Congresstraat 12-14, www.fsma.be).  
 
Santander Consumer Finance, bijkantoor in België, heeft een erkenning als Belgische tak van een 
Spaanse kredietinstelling, verleend door de BNB en staat onder toezicht van de BNB en de FSMA. 
Santander Consumer Finance, een dochteronderneming van Banco Santander, maakt deel uit van de 
Banco Santander-groep. 
 

De klantendienst van Santander Consumer Finance, bijkantoor in België, is bereikbaar per e-mail op 
het e-mailadres: info@santanderconsumerbank.be en telefonisch op de volgende telefoonnummers 
32 2 588 96 26 (NL) en 32 2 588 96 25 (FR). 
 

Santander Consumer Finance, bijkantoor in België, is actief in België onder de volgende handelsnaam: 
Santander Consumer Bank. 
 

De basisrente op jaarbasis kan op elk moment worden gewijzigd door Santander Consumer Finance, 
bijkantoor in België. De getrouwheidspremie daarentegen die van kracht is op het moment van de 
storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft gedurende twaalf maanden 
ongewijzigd. 
 

De Vision, Vision Plus en Vision Max Spaarrekeningen zijn onderhevig aan de geldende roerende 
voorheffing. De roerende voorheffing is niet verschuldigd op de eerste renteschijf (tot een maximum 
van 980 euro voor het jaar van inkomsten 2023), geïnd per rekening, per individuele inwoner in België 
en per jaar. Dit bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen die zijn geopend op naam van gehuwde 
echtgenoten of wettelijke samenwoners (d.w.z. een maximum van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 
2023). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor rente die dit plafond overschrijdt. Het wordt 
automatisch aan de bron afgehouden door Santander Consumer Finance, bijkantoor in België. Als een 
klant meerdere spaarrekeningen heeft, is hij verplicht om de boven het plafond geïnde rente te 
vermelden in zijn belastingaangifte als deze niet onderworpen is geweest aan de roerende 
voorheffing. 
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Wijzigingen in de rentevoet en de getrouwheidspremievoet zijn onmiddellijk en zonder 
voorafgaande kennisgeving van toepassing, onder de voorwaarden van de wetgeving. Eventuele 
wijzigingen (inclusief de basisrente en de getrouwheidspremie) worden gepubliceerd op 
de www.santanderconsumerbank.be  website en in de volgende documenten: 

• Essentiële spaardersinformatie van de gereglementeerde spaarrekening Vision  

• Essentiële spaardersinformatie van de gereglementeerde spaarrekening Vision Plus 

• Essentiële spaardersinformatie van de gereglementeerde spaarrekening Vision Max.  

 

De Vision en Vision+ spaarrekeningen worden aangeboden door Santander Consumer Bank en 
uitsluitend ter beschikking gesteld via de volgende beveiligde website: 
www.santanderconsumerbank.be. 
 
Voor meer informatie: 

• Algemene voorwaarden 

• Tarieven 

• Essentiële spaardersinformatie van de gereglementeerde spaarrekening Vision  

• Essentiële spaardersinformatie van de gereglementeerde spaarrekening Vision Plus 

• Essentiële spaardersinformatie van de gereglementeerde spaarrekening Vision Max 

• Informatieblad over depositobescherming 

• Privacybeleid 
 
 

Santander Consumer Bank behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden, de 
voorwaarden en producten te allen tijde aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. 
 
Spaargelden gedeponeerd bij Santander Consumer Finance, bijkantoor in België, profiteren van het 
Spaanse wettelijke depositogarantiestelsel tot een bedrag van 100.000 euro per rekeninghouder en 
per bank. In geval van faillissement of het risico van faillissement van de financiële instelling loopt de 
cliënt het risico zijn spaargeld (boven dat bedrag van 100.000 euro) te verliezen of te worden 
onderworpen aan een daling/omzetting in aandelen (Bail-in). Zie voor meer informatie:  
http://www.fgd.es (of in het Engels https://www.fgd.es/en/Index.html). 
 
Santander Consumer Finance, bijkantoor in België, gebruikt de handelsnamen Santander Consumer 
Bank, Vision en Vision+. 

 
Santander Consumer Finance, bijkantoor in België, is de verantwoordelijke uitgever van de 
website www.santanderconsumerbank.be. Intellectuele eigendomsrechten op informatie, publicaties 
en gegevens op de www.santanderconsumerbank.be website behoren toe aan Santander Consumer 
Finance, bijkantoor in België. Tenzij schriftelijke en voorafgaande toestemming van Santander 
Consumer Finance, bijkantoor in België, is elke reproductie of verspreiding van informatie, publicaties 
en/of gegevens verboden. Informatie, publicaties en/of gegevens op 
de www.santanderconsumerbank.be website vallen onder het Belgisch recht en vallen onder de 
exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken en rechtbanken. 
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