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De Volksbank verhoogt variabele spaarrente  
 

Per 1 december 2022 verhogen de merken van de Volksbank (ASN Bank, RegioBank en SNS) de 

rente op particuliere en zakelijke spaarrekeningen. Klanten met een spaarrekening met variabele 

rente ontvangen vanaf december een rentevergoeding over het saldo tot en met € 50.000.  

 

Overzicht met de nieuwe rentepercentages* per merk: 

 

Particuliere klanten       

Saldo ASN Bank RegioBank SNS  

tot en met € 25.000 0,20% 0,25% 0,25% 

€ 25.000 tot en met € 50.000 0,10% 0,15% 0,15% 

vanaf € 50.000 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Zakelijke klanten       

Saldo ASN Bank RegioBank SNS  

tot en met € 25.000 0,15% 0,20% 0,20% 

€ 25.000 tot en met € 50.000 0,10% 0,15% 0,15% 

vanaf € 50.000 0,00% 0,00% 0,00% 

 

*De rentepercentages zijn variabel, op jaarbasis en per rekening.  

  Op dit moment ontvangen particuliere klanten nog 0,01% over hun saldo tot en met € 25.000.  

  Voor zakelijke klanten bedraagt het rentepercentage nu 0,00%. 

 

Voor spaarproducten bedoeld voor onze jonge klanten onder de 18 en een aantal andere 

spaarvormen met variabele spaarrente verhoogt de Volksbank het rente percentage rente met 

0,25%.  Voor de betreffende spaarvormen, verwijzen wij u naar de websites van onze 

bankmerken.  

 

Het rentepercentage per spaarproduct is beschikbaar op de websites van onze merken: 

• ASN Bank  

• RegioBank  

• SNS  

 

  

 Nieuwsbericht 
  Utrecht,  9 november 2022 

http://www.asnbank.nl/rente
https://www.regiobank.nl/sparen/actuele-rentes.html
http://www.snsbank.nl/rente
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VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

Corporate Communicatie 

 

Investor Relations 

Harmen van der Schoor 

harmen.vanderschoor@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 – 10 11 73 63 

Jacob Bosscha 

jacob.bosscha@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 – 41 47 03 06  

 

Daphne Andriesse 

daphne.andriesse@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 – 10 91 87 90 

 

 

Davey Hak 

davey.hak@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 – 53 92 64 58  

 

OVER DE VOLKSBANK N.V. 

De Volksbank is de organisatie achter SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen en de drijvende 

kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en 

systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een 

financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, 

BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor 

leefbaarheid in de buurt en SNS heeft aandacht voor de mens. De Volksbank is gevestigd in 

Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl.  

 

DISCLAIMER 

Dit nieuwsbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een 

opinie of aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven 

door de Volksbank N.V. Dit nieuwsbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met 

betrekking tot de financiële resultaten van de Volksbank N.V. Als u geen nieuwsberichten van de 

Volksbank N.V. wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar pers@devolksbank.nl. 

http://www.devolksbank.nl/
mailto:pers@devolksbank.nl

