
1 Definities
a Bank
 BLG Wonen, handelsnaam van SNS Bank N.V., statutair 

gevestigd te Utrecht.
b BLG Vaste Rente Spaarrekening 
 Het product BLG Vaste Rente Spaarrekening, welke op 

naam staat van de Rekeninghouder 
c Inleg
 Het overeengekomen bedrag dat wordt gestort op de 

BLG Basis Spaarrekening ten behoeve van de Overeen-
komst BLG Vaste Rente Spaarrekening.

d Productvoorwaarden
 Deze Productvoorwaarden van de BLG Vaste Rente Spaar-

rekening, steeds in hun meest recente versie.
e Overeenkomst
 De Overeenkomst BLG Vaste Rente Spaarrekening, waarin 

ondermeer de inleg, looptijd en rentepercentage zijn 
vastgelegd.

f BLG Basis Spaarrekening 
 De BLG Basis Spaarrekening op naam van de Rekening-

houder die aan de BLG Vaste Rente Spaarrekening gekop-
peld is waarop de Rekeninghouder mutaties kan doen ten 
gunste of ten laste van BLG Vaste Rente Spaarrekening en 
via welke rekening BLG Vaste Rente Spaarrekening beheerd 
kan worden. Dit geldt ook voor de in de toekomst aan de 
BLG Basis Spaarrekening te koppelen, door de Bank te 
bepalen, soortgelijke spaarproducten

g Rekeninghouder
 De rekeninghouder zoals bedoeld in het Reglement Spaar-

rekeningen, niet handelend in de uitoefening van zijn 
beroep/bedrijf, ten gunste van wie het product BLG Vaste 
Rente Spaarrekening en de BLG Basis Spaarrekening bij 
de Bank wordt aangehouden.

h Stortingstermijn
 De termijn van veertien dagen na de aanvraagdatum die 

de Rekeninghouder heeft om de overeengekomen Inleg 
over te maken op de BLG Basis Spaarrekening.

i Tegenrekening
 De door de Rekeninghouder aangewezen en door de Bank 

geaccepteerde particuliere betaalrekening (niet zijnde een 
spaarrekening) aangehouden bij een bank gevestigd in 
een SEPA-land, ten gunste en ten laste waarvan mutaties 
op de BLG Basis Spaarrekening kunnen plaatsvinden.

2 Algemeen
2.1 De BLG Basis Spaarrekening maakt onderdeel uit van de 

BLG Vaste Rente Spaarrekening. Als de Rekeninghou-
der ten tijde van de aanvraag van de BLG Vaste Rente 
Spaarrekening nog niet beschikt over de BLG Basis 
Spaarrekening dan wordt deze automatisch voor de 
Rekeninghouder geopend. Als de Rekeninghouder al 
beschikt over de BLG Basis Spaarrekening op naam 
van de Rekeninghouder, dan wordt de BLG Vaste 
Rente Spaarrekening gekoppeld aan deze BLG Basis 
Spaarrekening.

2.2 De overeengekomen Inleg moet worden gestort op 
de BLG Basis Spaarrekening. De Inleg kan via één of 
meerdere stortingen op de BLG Basis Spaarrekening 
gebeuren, met dien verstande dat de storting(en) 
plaatsvinden binnen de overeengekomen Stortings-
termijn. De gestorte Inleg wordt vervolgens door de 
Bank automatisch geadministreerd op de BLG Vaste 
Rente Spaarrekening.

3 BLG Vaste Rente Spaarrekening
3.1 De minimum Inleg voor de BLG Vaste Rente Spaarreke-

ning bedraagt €  500.
3.2 De looptijd van de Overeenkomst bedraagt minimaal 

twaalf en maximaal 120 maanden, waarna de inleg 
vrijvalt op de BLG Basis Spaarrekening.

3.3 Op de BLG Vaste Rente Spaarrekening kunnen gedu-
rende en na de looptijd geen extra stortingen gedaan 
worden.

3.4 Voor de BLG Vaste Rente Spaarrekening wordt voor de 
renteberekening een maand gesteld op dertig dagen 
en een jaar op 360 dagen.

3.5 Op BLG Vaste Rente wordt geen krediet verleend.
3.6 De rente op de BLG Vaste Rente Spaarrekening wordt 

telkens na een periode van twaalf maanden, begin-
nende twaalf maanden na de ingangsdatum van de 
Overeenkomst naar keuze geboekt op de BLG Basis 
Spaarrekening of bijgeboekt op de BLG Vaste Rente 
Spaarrekening. De Rekeninghouder kan dit bij het 
aangaan van de Overeenkomst aan de Bank kenbaar 
maken.

3.7 Rechtstreekse mutaties ten gunste of ten laste van 
de BLG Vaste Rente Spaarrekening zijn niet mogelijk 
en kunnen alleen via de BLG Basis Spaarrekening 
geschieden.
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4 Tussentijdse opname en beëindiging van de 
BLG Vaste Rente Spaarrekening

4.1 Als de Rekeninghouder de BLG Vaste Rente Spaarreke-
ning vóór het einde van de looptijd wenst te beëindi-
gen, dan moet de Rekeninghouder over het bedrag een 
retourrente van 1,25% per niet vol gemaakt spaarjaar 
met een maximum van 4,5% betalen.

4.2 Geen retourrente, zoals beschreven in 4.1, is verschul-
digd in geval van- Overlijden rekeninghouder
- Overlijden mederekeninghouder
-  Aankoop eigen woning, die, anders dan tijdelijk, 

als hoofdverblijf ter beschikking zal staan van de 
Rekeninghouder. De Rekeninghouder moet hiervoor 
een getekende koop- of aannemingsovereenkomst 
overleggen. De opname moet plaatsvinden binnen 
drie maanden na datum van ondertekening van de 
koop- of aannemingsovereenkomst.

-  Aankoop grond ten behoeve de bouw van een woning 
die, anders dan tijdelijk, als hoofdverblijf ter beschik-
king zal staan van de Rekeninghouder. De opname 
dient binnen drie maanden na datum van afgifte van 
de bouwvergunning, dan wel drie maanden na datum 
van het ondertekenen van de koop- of aannemings-
overeenkomst plaats te vinden.

-  Wettelijk arbeidsongeschikt volgens de WIA: 
Als bewijslast dient een brief van het UWV met daarin 
de voorlopige beslissing van de aanvraag. Deze brief 
mag niet ouder dan drie maanden zijn. 

-  WW: Als bewijslast dient een brief van het UWV met 
daarin de voorlopige beslissing van de aanvraag. 
Deze brief mag niet ouder dan 3 maanden zijn. 

5 BLG Basis Spaarrekening
5.1 De toegang tot en het beheer over de rekening BLG Basis 

Spaarrekening wordt uitsluitend verkregen via het door 
de Bank beschikbaar gestelde beveiligingsmiddel in het 
kader van Mijn BLG.

5.2 Contante stortingen en opnames op de BLG Basis Spaar-
rekening zijn niet mogelijk. Dit kan alleen door middel 
van een overboeking.

5.3 Het tegoed op de Rekening kan in beginsel zonder 
beperkingen overgeboekt worden naar de Tegenreke-
ning. De Bank kan een daglimiet hanteren. 

5.4 Het is mogelijk zonder gebruik van de Tegenrekening het 
tegoed op de Rekening over te boeken naar een andere 
rekening op naam van (een van) de Rekeninghouder(s) 
welke wordt aangehouden bij de Bank. Alle andere over-
boekingen van de Rekening kunnen alleen met gebruik 
van de Tegenrekening. Deze opdrachten worden door 
de Bank beschouwd als afkomstig van de Rekeninghou-
der. De Bank is niet gehouden de juistheid van de in de 
opdracht vermelde gegevens te verifiëren.

5.5 Voor de BLG Basis Spaarrekening wordt voor de rente-
berekening uitgegaan van het juiste aantal dagen per 
maand en per jaar.

-  Als een jaar 365 dagen heeft, is het dagelijks opge-
bouwde rentebedrag gelijk aan (1/365 x renteper-
centage x saldo).

-  Als een jaar 366 dagen heeft (schrikkeljaar), is het 
dagelijks opgebouwde rentebedrag gelijk aan (1/366 
x rentepercentage x saldo).

5.6 De Bank vergoedt over het tegoed op de BLG Basis 
Spaarrekening een door haar vast te stellen variabel 
rentepercentage. De Bank kan dit rentepercentage te 
allen tijde wijzigen. De rentepercentages staan vermeld 
op de website van de Bank. De rente wordt jaarlijks in 
de maand januari van het volgende jaar op de BLG Basis 
Spaarrekening bijgeschreven.

5.7 Als het tegoed op de BLG Basis Spaarrekening anderhalf 
miljoen euro (€  1.500.000) of meer bedraagt, kan de 
Bank een lager rentepercentage vaststellen voor het 
gedeelte van het tegoed vanaf dit bedrag.

5.8 De Bank kan met betrekking tot de rente het onder 5.6 
genoemde bedrag en de onder 5.5 genoemde bereke-
ningsmethode wijzigen. 

6 Berichtgeving
De Rekeninghouder kan het saldo en mutaties op de 
BLG Basis Spaarrekening en BLG Vaste Rente Spaar-
rekening opvragen via Mijn BLG, met behulp van het 
door de Bank beschikbaar gestelde beveiligingsmid-
del. De Rekeninghouder is verplicht om het saldo en/
of mutaties periodiek, doch tenminste één keer per 
maand, te controleren en kan deze op een duurzame 
drager opslaan ten behoeve van Rekeninghouders 
eigen administratie. Als de Rekeninghouder niet over 
Mijn BLG beschikt kan de Bank een rekeningoverzicht 
op papier verstrekken. De Bank kan hiervoor kosten in 
rekening brengen.

7 Wijzigingen tenaamstelling of Tegenrekening
7.1 Mededeling van een wijziging in de tenaamstelling of 

het rekeningnummer van de Tegenrekening, kan uit-
sluitend schriftelijk of op een andere door de Bank nog 
nader te bepalen wijze.

7.2 De Rekeninghouder is verplicht wijzigingen met betrek-
king tot zijn gezag onverwijld schriftelijk (of op een 
andere door de Bank te bepalen wijze) aan de Bank 
mee te delen, bij gebreke waarvan die wijziging niet 
aan  de Bank kan worden tegengeworpen.

8 Slotbepalingen
8.1 De Bank is bevoegd, gelijk de Rekeninghouder hier bij 

voorbaat toestemming voor verleent, de rechten en 
verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) uit de Overeen-
komst aan derden over te dragen en/of voor de uitvoe-
ring daarvan derden in te schakelen.

8.2 De Bank behoudt zich het recht voor deze Productvoor-
waarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen 
of de BLG Vaste Rente Spaarrekening op te heffen en 
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de BLG Vaste Rente Spaarrekening om te zetten naar 
een ander product.

8.3 De Bank zal de Rekeninghouder op een door haar nader 
te bepalen wijze tenminste dertig dagen voorafgaande 
aan een voorgenomen wijziging, aanvulling of opheffing 
als in artikel 9.2 bedoeld, hieromtrent op de hoogte 
stellen, na verloop van welke periode deze wijziging, 
aanvulling of opheffing van kracht wordt.

8.4 Voor zover daarvan in deze Productvoorwaarden niet is 
afgeweken, zijn op de Overeenkomst ook van toepas-
sing de Algemene Bankvoorwaarden en het Reglement 
Spaarrekening steeds in hun meest recente versie.

8.5 Wanneer er verschillen tussen deze documenten zijn, 
dan gaat het hieronder als eerste genoemde document 
voor.
1 De Overeenkomst.
2 De Voorwaarden BLG Vast Rente Spaarrekening.
3 Het Reglement Spaarrekeningen.
4 De Algemene Bankvoorwaarden.

8.6 Als enige bepaling uit de Overeenkomst of de daarop 
van toepassing zijnde voorwaarden onverhoopt strijdig 
mocht zijn met (dwingend) recht dan tast dit de gel-
digheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen 
daarin niet aan.

8.7 Op deze Productvoorwaarden is Nederlands recht van 
toepassing.

Bescherming persoonsgegevens
Als u klant bij ons wordt, vragen wij om uw persoonsgegevens. 
Deze gegevens kunnen we gebruiken om
●● Overeenkomsten met u te sluiten en om die te kunnen 

uitvoeren.
●● Statistisch onderzoek te doen.
●● Te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft.
●● Fraude te voorkomen en te bestrijden.
●● Te voldoen aan de wet.
●● De relatie met u te onderhouden en uit te breiden.
●● Deze te delen met zakelijke partners, zoals adviseurs en 

herverzekeraars.
We horen bij de groep van ondernemingen van SNS Bank N.V. 
SNS Bank N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens door haarzelf en haar groepsondernemin-
gen. Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk 
dan op www.blg.nl voor ons privacy- en cookiereglement. 
Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Per-
soonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode 
vindt u op www.nvb.nl.


