Toelichting bankafschrift Kredietbank Limburg
Beste mevrouw, beste heer,
U ontvangt iedere maand van ons een bankafschrift. In onderstaande toelichting leggen
we uit welke informatie op dit bankafschrift te zien is en hoe u dit moet lezen.

Onder het kopje bankafschrift staan uw persoonlijke
gegevens zoals deze bij ons bekend zijn (naam, adres,
postcode en woonplaats).

Datum aanmaak
bankafschrift

:

De datum waarop het overzicht is gemaakt.

Periode van

:

Periode tot en met

:

Klantnummer

:

Inkomensbeheerder

:

Barcode

:

Datum van de eerste bij- of afschrijving op uw
bankafschrift. Dit is altijd de eerste dag van de
maand waarover het bankafschrift wordt gemaakt.
Datum van de laatste bij- of afschrijving op uw
bankafschrift. Dit is altijd de laatste dag van de
maand waarover het bankafschrift wordt gemaakt.
Uw klantnummer bij Kredietbank Limburg. Dit
nummer vermelden wij in elke brief of email met u.
Hier staat de naam van de afdeling die uw
geldzaken beheert.
Deze wordt gebruikt door de medewerkers van de
Kredietbank Limburg.
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Het bankafschrift begint altijd met een overzicht van de bijen/of afschrijvingen op uw beheerrekening. De naam van deze
rekening staat boven de grijze balk vermeld.
De beheerrekening is de bankrekening waarop bij ons al uw
inkomsten binnen komen.
Betalingen aan bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar,
energiemaatschappij, verhuurder enz. worden ook vanaf deze
rekening betaald.
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Datum

:

Tegenrekening

:

Kenmerk

:

Af

:

Bij

:

Datum van de bij- of afschrijving van de
betreffende rekening.
Het rekeningnummer waar de betaling naartoe
wordt geboekt (bedrag in kolom Af). Als het
om een bijschrijving gaat (bedrag in kolom
Bij), dan is dit het rekeningnummer waar het
bedrag vandaan komt.
De omschrijving die wordt vermeld bij een
betaling. Dit wordt ook wel het
betalingskenmerk genoemd.
Het bedrag dat van de betreffende rekening
wordt afgeschreven.
Het bedrag dat op de betreffende rekening
wordt bijgeschreven.
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Naast de bij- en afschrijvingen worden op het overzicht ook de
reserveringen getoond.
Reserveringen zijn spaarpotjes waarin geld gespaard wordt voor
een bepaald doel. Zoals bijv. uw huishoudgeld.
Na het overzicht van uw beheerrekening, laten we u per
reservering een overzicht zien van het geld dat voor het
betreffende spaarpotje gespaard wordt.
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Overzicht per rekening
Aan het eind van ieder bankafschrift ziet u een overzicht van de
beheerrekening en alle spaarpotjes bij de Kredietbank Limburg, met
daarop het saldo op de begindatum en einddatum van het
bankafschrift.
Op het eind van elk bankafschrift laten we belangrijke informatie zien
over onze openingstijden en bereikbaarheid.

Belangrijk voor u om te weten
Het duurt altijd één werkdag langer voordat uw loon of uw uitkering op uw
beheerrekening staat.
Kreeg u uw loon of uitkering, toen u nog geen budgetbeheer bij ons had bijvoorbeeld
altijd op de 23ste van de maand? Nu u budgetbeheer bij ons heeft, is deze betaling pas op
de 24ste van de maand op uw beheerrekening bij de Kredietbank Limburg binnen.
Dit geldt niet alleen voor uitkering of loon, maar ook voor de toeslagen van de
Belastingdienst. Houdt u daar alstublieft rekening mee.
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