
Wat is het?
Een spaarrekening (box 3) om vermogen op te bouwen op basis van variabele rente, zonder verplichtingen of kosten.

Voor wie?

Kenmerken
 » Flexibele inleg, geen verplichtingen: Wij houden niet van verplichtingen. Die leggen wij de klant dan ook niet op. 

De klant bepaalt zelf (samen met de adviseur) of én hoeveel er wordt gestort. De klant zit dus nergens aan vast. Niet 

tevreden? Dan boeken wij het geld kosteloos over naar de tegenrekening van de klant.

 » Opnemen zonder verplichtingen: Wil de klant (een deel van) het spaargeld opnemen? Geen enkel probleem.  

 » Afsluiten via brandnewday.nl: Wil de klant bij Brand New Day een spaarrekening openen? Dan kan dit helaas nog niet 

via de adviseurstool. Vraag de klant daarom om deze rekening zelf online te openen en mail ons zodat wij deze rekening 

voor u inzichtelijk kunnen maken. Of informeer de adviseursservice over de aanvraag zodat zij deze kunnen verwerken. 

Geen kosten
De spaarrekening kent geen afsluitkosten of doorlopende kosten. 

Hoe groeit het vermogen?
Door te sparen tegen een variabele rente. U vindt de meest recente spaarrente op brandnewday.nl/rentestanden.

Voor de zeer vermogende klanten is het goed om te weten dat we over een vermogen boven 1 miljoen euro geen rente 

betalen. Daarnaast is het maximale vermogen op een spaarrekening 10 miljoen euro.

Spaarrekening
Flexibel sparen voor elk willekeurig doel
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Deze rekening past bij personen: 

Die vermogen willen opbouwen door te sparen 

Die willen sparen tegen een variabele rente

Die zelf willen bepalen wanneer en hoeveel ze 

sparen

Die hun geld altijd vrij willen kunnen opnemen

Die ouder zijn dan 18 jaar

Die woonachtig én belastingplichtig zijn in een land 

binnen de EER

Die niet kwalificeren als PEP of US-person

Deze rekening past niet bij personen:

Die vermogen willen opbouwen door te beleggen 

Die willen sparen tegen een vaste rente

Die fiscaal gefaciliteerd vermogen willen opbouwen

Die een rekening willen openen op naam van een 

bedrijf

Die jonger zijn dan 18 jaar

Die niet woonachtig én belastingplichtig zijn in een 

land binnen de EER

Die kwalificeren als PEP of US-person

https://new.brandnewday.nl/particulier/rentestanden/
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