Rood staan op je ASN Studentenrekening
Op de ASN Studentenrekening mag je drie dagen per
maand rood staan tot maximaal € 250 zonder dat je rente
moet betalen. Wij begrijpen namelijk heel goed dat je soms
aan het eind van je geld een stukje maand over hebt. Zo heb
je even de tijd om je geldzaken op orde te krijgen, zonder
dat het je iets extra’s kost. Heb je langer nodig dan drie
dagen? Dan moet je dat eerst bij ons aanvragen. Of dat
mogelijk is, hangt onder meer af van je inkomen. Na drie
dagen betaal je het normale rentetarief voor roodstand.
Rood staan is wel duur. Voordat je langer rood gaat staan,
is het verstandig om je af te vragen of dat echt nodig is.

Hoe werkt rood staan?

Het maximale bedrag dat je rood mag staan voor de
betaalrekening is € 250. Om rood te mogen staan, moet je
minimaal 3 maanden achter elkaar elke maand meer geld op je
betaalrekening hebben ontvangen dan het bedrag dat je rood
wilt staan.
Als je rood wilt kunnen staan dan maken we daarover afspraken
met je. Deze leggen we vast in de Overeenkomst Roodstand
ASN Studentenrekening. Het bedrag dat je rood mag staan,
staat net als je geld op de betaalrekening altijd direct tot je
beschikking. Voorwaarde bij rood staan is dat je minstens één
keer in de 90 dagen een volle dag een positief saldo hebt op
je ASN Studentenrekening. Als dat niet gebeurt, eindigt de
overeenkomst voor roodstand automatisch. Het bedrag dat je
rood staat moet je dan zo snel mogelijk aan ons terugbetalen.

Voorwaarden en overige informatie

In deze informatie vind je de belangrijkste informatie over rood
staan op je ASN Studentenrekening. Deze informatie en meer
kun je ook teruglezen in de Overeenkomst Roodstand ASN
Studentenrekening, die we op basis van je aanvraaggegevens
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specifiek voor jou maken. Deze overeenkomst sturen we je
automatisch toe als je aanvraag is goedgekeurd. Op je ASN
Studentenrekening zijn de volgende voorwaarden van toepas
sing:
• Voorwaarden ASN Online Bankieren
• Voorwaarden ASN Studentenrekening (inclusief
Voorwaarden Roodstand ASN Studentenrekening)
• Reglement Privérekeningen
• Algemene Bankvoorwaarden

Hoeveel kun je rood staan?

Je kunt maximaal € 250 rood staan. Je kunt er ook voor kiezen
om maximaal € 100, € 150 of € 200 rood te kunnen staan.
Let op: minstens 1 volle dag per 3 maanden moet het saldo op
je betaalrekening positief zijn.

Wat zijn de kosten van rood staan?

Over het bedrag dat je rood staat, betaal je debetrente. Deze
rente is variabel en kan dus veranderen. Je betaalt de rente
één keer per kwartaal. Op www.asnbank.nl vind je de actuele
rentetarieven.
Wat kost rood staan jou? Hieronder vind je enkele rekenvoor
beelden.
Deze laten zien hoeveel je betaalt als:
• je het bedrag dat je rood wilt staan, in één keer
opneemt en
• je pas na drie maanden (90 dagen) het volledige
bedrag dat je rood staat samen met de rente en de kos
ten aflost.
Het rekenvoorbeeld gaat ervan uit dat de effectieve jaar
rente, ook wel debetrentevoet genoemd, in deze perio
de gelijk blijft.

Rekenvoorbeelden rood staan op ASN Studentenrekening
Totale
kredietbedrag1

Debetrentevoet2

Jaarlijks
kostenpercentage3

Looptijd
in maanden4

Totale prijs5
(duur 90 dagen)

€ 100

7%

7%

3

€ 101,71
€ 152,56

€ 150

7%

7%

3

€ 200

7%

7%

3

€ 203,41

€ 250

7%

7%

3

€ 254,26

Totale kredietbedrag: het bedrag dat je maximaal rood mag staan. In dit voorbeeld neem je dat bedrag in één keer op.
Debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis per 1 augustus 2017. Rentewijzigingen voorbehouden.
3
Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat rood staan je maximaal kost. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag. Deze
berekening houdt rekening met de debetrentevoet en dat er geen maandelijkse kosten aan de ASN Studentenrekening zijn. Daarbij gaan we ervan uit dat je het bedrag dat je rood wilt staan, in één keer opneemt en pas na 90 dagen helemaal aflost, inclusief de debetrente die je bent verschuldigd. Ook gaan we ervan uit dat de
debetrentevoet constant 7% is.
4
Looptijd in maanden: je moet minimaal één dag in een aansluitende periode van drie maanden een positief saldo hebben. Daardoor is de looptijd van je roodstand
maximaal 90 dagen.
5
Het totale bedrag dat je betaalt, inclusief alle bijkomende kosten die staan beschreven onder 3.
1

2

Je vraagt ons om rood te kunnen staan voor het bedrag van
jouw keuze.ASN Bank beoordeelt of je rood mag staan.
Je moet dan minimaal 3 maanden achter elkaar elke maand
meer geld op je betaalrekening hebben ontvangen dan het
bedrag dat je rood wilt staan.
Om te beoordelen of je rood mag staan wint ASN Bank
inlichtingen in over je kredietpositie bij het Bureau Krediet Re
gistratie (BKR) in Tiel. Het doel daarvan is te voorkomen dat je
te veel leent en daardoor in financiële problemen komt. In het
Centraal Krediet Informatiesysteem van het BKR staan de ge
gevens van de ongeveer 10 miljoen mensen die rood mogen
staan en/of een andere lening hebben afgesloten. We kijken
naar je (eventuele) lopende en afgeloste leningen en de hoog
te van het aflossingsbedrag. Ook checken we of je je beta
lingsverplichtingen bent n
agekomen. Voor meer informatie
over het BKR kun je t erecht op www.bkr.nl.
Zijn er geen bijzonderheden, sta je niet negatief geregistreerd
bij het BKR en voldoe je aan onze acceptatiecriteria? Dan mag
je rood staan.
Als je rood mag staan op je betaalrekening dan sturen we je
per post de Overeenkomst Roodstand ASN Studentenreke
ning. Je tekent de overeenkomst en stuurt deze terug. Als wij
de overeenkomst h
 ebben ontvangen, dan kun je binnen 5
werkdagen rood staan op je betaalrekening.

Wat moet ik verder nog weten?

Hieronder vind je belangrijke informatie die je moet weten
voordat je rood staan aanvraagt voor je ASN Studenten
rekening.

Rood staan en de inkomstenbelasting

Rood staan op deze betaalrekening is een schuld die valt on
der box 3 van de inkomstenbelasting. De rente over schulden
in box 3 is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wel kun
je de schuld aftrekken van je bezittingen die in box 3 worden
belast. Daarbij zijn de eerste € 3.200 (2021) aan schuld per
persoon niet aftrekbaar. Dit bedrag kan per jaar verschillen.
In 2020 was dit bedrag € 3.100.

Registratie bij Bureau Krediet Registratie

Als je een achterstand hebt in je betalingsverplichting en daar
door ongeoorloofd rood komt te staan, zijn we verplicht dit te
melden bij het BKR. Dat doen we na 3 maanden. Het BKR re
gistreert deze melding. Dit betreft een negatieve registratie.
Een negatieve registratie kan gevolgen hebben voor iedere
volgende financieringsaanvraag die je doet. Natuurlijk worden
je gegevens zowel door ons als het BKR vertrouwelijk behan
deld.
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Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

