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iBanFirst is een instelling die bedrijven internationale transacties en 
inzicht in wisselkoersen aanbiedt. De vaststelling van Pierre-Antoine 
Dusoulier, oprichter, is simpel: het leven van een ondernemer of kmo-
manager wordt onderbroken door beperkingen die traditionele 
structuren niet naar tevredenheid kunnen aanpakken. Dat geldt 
niet het minst voor transacties in vreemde valuta. Die transacties 
gaan vaak gepaard met lang wachten, weinig transparantie en 
hoge verborgen kosten. iBanFirst werd opgericht door ondernemers, 
voor ondernemers en wil die tekortkomingen wegwerken. iBanFirst 
wil bovendien elk bedrijf bijstaan om dergelijke operaties vlotter af 
te handelen, uiteraard met het volste respect voor de internationale 
regelgeving.

Voor deze tariefbrochure wordt een internationale transactie 
gedefinieerd als: een transactie waarbij een aankoop van vreemde 
valuta via iBanFirst wordt uitgevoerd. Wij nodigen u uit om de 
algemene voorwaarden van het bedrijf te raadplegen.

https://be.ibanfirst.com/nl/algemene-voorwaarden
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1. De iBanFirst Pro International         
    rekening

De tarieven in deze brochure zijn van toepassing op bedrijven met een minimum 

van 100.000 euro aan betalingen in vreemde valuta per jaar.  Als het minimale 

transactiebedrag niet wordt bereikt, behoudt iBanFirst zich het recht voor om een 

beleid voor redelijk gebruik af te dwingen. Kosten voor accountbeheer (€ 50/jaar 

excl. btw) en bewegingskosten zijn van toepassing op inkomende betalingen.

In het geval van oneigenlijk gebruik, behoudt iBanFirst zich het recht voor om, naar 

eigen goeddunken, de account opnieuw te kwalificeren en gebruikersrechten en 

aangerekende transactiekosten toe te passen op bedrijven die geen € 100.000 

aan vreemde valutawissel per jaar realiseren. Zie bijlage A

A. Accountkosten

Openingskosten rekening Gratis

Jaarlijkse onderhoudskosten rekening Gratis

Instantcreatie begunstigde voor  
betaling/overschrijving

Gratis

Mogelijkheid van debetsaldo op de rekening Niet beschikbaar

Online rekeningafschriften Gratis

Afsluitingskosten Gratis

https://fr.ibanfirst.com/
https://be.ibanfirst.com/nl
mailto:hello%40ibanfirst.com?subject=La%20solution%20de%20gestion%20de%20paiements%20internationaux%20pour%20votre%20entreprise
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C. Betalingen en cashflow

Verrekeningskosten tussen 2 iBanFirst-accounts Gratis

Ontvangst van overschrijvingen van accounts van derden
Vrij vanaf € 100.000
in valutabetalingen

SEPA Core Direct Debit 
Zie bijlage E

Gratis bij ontvangst en niet 
beschikbaar voor uitgifte

Mogelijkheid om een iBanFirst-account met een 
creditcard te crediteren

Niet beschikbaar

Mogelijkheid om een iBanFirst-account per  
cheque te crediteren

Niet beschikbaar

B2B-heffing (ontvangst en afgifte) 
Zie bijlage E

Niet beschikbaar

B. Betalingen in vreemde valuta en overschrijvingen

Op basis van uw jaarlijkse volume aan valutatransacties en een analyse door een van 

onze experts op de valutamarkt, wordt voor u een voorstel voor de wisselkoers op maat 

gemaakt.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via onze website door hier te klikken.

Vergoedingen in verband met valutatransacties 
Zie bijlage C

Gratis vanaf € 1.000

Blokkeren van de wisselkoers voor toekomstige 
transacties

Gratis (tot 1 jaar)

Toegang tot informatie over de valutamarkt 
(noteringen, grafieken, geschiedenis, trends ...)

Gratis 

Mededeling van wisselkoersen vóór validatie van 
transacties

Gratis

https://fr.ibanfirst.com/
https://be.ibanfirst.com/nl
mailto:hello%40ibanfirst.com?subject=La%20solution%20de%20gestion%20de%20paiements%20internationaux%20pour%20votre%20entreprise
https://info.ibanfirst.com/be-contact-met-ons
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E. Risicobeheer bij betalingen met valuta op termijn  
MODULE ACTIVEERBAAR OP UW VERZOEK

Soort bewerking Garantievereiste (1)

Spot 0,00%

Forward < 7 dagen 0,00%

Forward > 7 dagen ≤ 1 maand 3,00%

Forward > 1 maand ≤ 6 maanden 5,00%

Forward > 6 maanden ≤ 1 jaar 10,00%

(1) Het bedrag van de vereiste onderpand moet aanwezig zijn op uw garantierekening vóór de validatie van uw 

futuresposities

• 

•
  

Betalingen met valutatermijncontracten vormen een marktrisico. Op meer dan 7 dagen moet dit 
risico noodzakelijk gedekt worden door een garantie.

De garantievereiste is een percentage van het te betalen bedrag en wordt van het totaal te 
betalen bedrag afgetrokken. Het varieert in functie van de looptijd van uw futurestransactie.

D. Klantenservice en ondersteuning

Gebruik van het platform Gratis

Gebruikersrechten en limieten instellen Gratis

Een adreswijziging registreren Gratis

Toegang tot de trading room Gratis

Een telefonische bestelling opnemen Gratis

Toegang tot accountgeschiedenis Gratis

Gedetailleerd uitgavenoverzicht in pdf Gratis

https://fr.ibanfirst.com/
https://be.ibanfirst.com/nl
mailto:hello%40ibanfirst.com?subject=La%20solution%20de%20gestion%20de%20paiements%20internationaux%20pour%20votre%20entreprise
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F. Andere

Uitgaande overschrijvingen (verzendkosten)

Binnenlandse transfers Zone Euro

Overschrijving in EUR ("gegarandeerde 
hoeveelheid") - Uitgaand

SEPA € 0,50

Internationale transfers Zone Euro

Overschrijving alle valuta’s  
(“gedeelde kosten”)
(Zie Definitie van een SHARE-betaling in bijlage)

Wereld € 5

DSP-valutaoverdracht  
(“gegarandeerd bedrag”) 
(Zie Definitie van een PSD-betaling in bijlage)

Betaling dient te 
geschieden van/naar 
een bank in het DSP-
gebied, in een DSP-
valuta  
(zie bijlage D)

 € 5

Overschrijving alle valuta’s  
(“gegarandeerd bedrag”) 
(Zie Definitie van een OUR-betaling in bijlage)

Zone 1(1), 2(2), 3(3)  € 10

RTGS-overschrijving (in één uur) 
Beschikbaar voor betalingen van minimaal € 1.000

Wereld  € 24

Interne overdrachten binnen iBanFirst

Overschrijving alle rekeningvaluta’s (“gegarandeerd bedrag”) Gratis

(1)

(2)

 

(3)

Zone 1 : bestaat uit de volgende landen:  Duitsland, Australië, Oostenrijk, Canada, China, Denemarken, 

Verenigde Staten, Finland, Frankrijk, Griekenland, Guadeloupe, Hongkong, Ierland, IJsland, Martinique, 

Namibië, Noorwegen, Portugal, Servië, Zweden en Vietnam. 
 

Zone 1 : bestaat uit de volgende landen: Zuid-Afrika, Wit-Rusland, België, Brazilië, Bulgarije, Zuid-Korea, 

Kroatië, Egypte, Verenigde Arabische Emiraten, Estland, Gibraltar, Guernsey, Hongarije, Mauritius, India, 

Indonesië, Isle of Man, Italië, Jersey, Jordanië, Liechtenstein , Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Marokko, 

Nieuw-Zeeland, Nederland, Peru, Filipijnen, Verenigd Koninkrijk, Rusland, Sint-Bartholomeus, Sint Maarten, 

Saint-Pierre en Miquelon, Singapore, Slovenië, Sri Lanka, Zwitserland, Tanzania, Thailand, Tunesië, Turkije en 

Oekraïne.

Zone 3 : de rest van de wereld.

https://fr.ibanfirst.com/
https://be.ibanfirst.com/nl
mailto:hello%40ibanfirst.com?subject=La%20solution%20de%20gestion%20de%20paiements%20internationaux%20pour%20votre%20entreprise
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• Deze kosten zijn, indien van toepassing, onderworpen aan btw. (Getoonde prijzen zijn excl. btw, niet van 

toepassing in Frankrijk.)

Speciale transacties

Teruggave van geld € 20

Annulering, wijziging van een betaling/overschrijving € 20

Bankoverschrijvingsbericht (SWIFT) kopiëren € 20

Onderzoekskosten € 20

Brief directe bevestiging  € 160

Financiële analyse van internationale tarieven Gratis

https://fr.ibanfirst.com/
https://be.ibanfirst.com/nl
mailto:hello%40ibanfirst.com?subject=La%20solution%20de%20gestion%20de%20paiements%20internationaux%20pour%20votre%20entreprise
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WIJZIGINGEN

Tenzij anders vereist door de wet, behoudt iBanFirst zich het recht voor om op elk 

moment wijzigingen door te voeren in de volgende zaken:

•   de voorgestelde tarieven

•   de in rekening gebrachte kosten

De wijzigingen worden toegepast op de eerstvolgende vervaldag of, bij het 

ontbreken van een deadline, bij de volgende afrekening, nadat de nieuwe 

vergoedingen of kosten van kracht zijn geworden.

Wijzigingen worden per e-mail of via het iBanFirst-platform aan klanten 

minstens een maand vooraf kenbaar gemaakt. De klant wordt geacht de 

wijziging te hebben aanvaard als hij de service blijft gebruiken of als hij 

binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving niet uitdrukkelijk schriftelijk 

heeft gekozen om de aangeboden service te weigeren.

De voorwaarden en tarieven van toepassing kunnen op de website van 

iBanFirst worden bekeken. www.ibanfirst.be

iBanFirst is een betaaldienst, goedgekeurd door de Nationale Bank van België.

Binnenlandse transfers

https://fr.ibanfirst.com/
https://be.ibanfirst.com/nl
mailto:hello%40ibanfirst.com?subject=La%20solution%20de%20gestion%20de%20paiements%20internationaux%20pour%20votre%20entreprise
https://be.ibanfirst.com/nl
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/betalingsinstellingen-en-instellingen-15
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BIJLAGEN

https://fr.ibanfirst.com/
https://be.ibanfirst.com/nl
mailto:hello%40ibanfirst.com?subject=La%20solution%20de%20gestion%20de%20paiements%20internationaux%20pour%20votre%20entreprise
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BIJLAGEN

Kosten voor accountbeheer € 50/jaar excl. btw

Commissie op betalingsbewegingen 
/overschrijving zonder wijziging

0,2 %

SEPA-overschrijvingskosten (uitgaand)
Vaste vergoeding van € 0,50 per 
overschrijving

A. U heeft meer      dan € 100.000 per jaar aan deviezenbetalingen?

Afgezien van deze kosten, blijft de rest van de tariefbrochure van toepassing. In het geval 

van toepassing van onderhoudskosten, zie de conversietabel op de volgende pagina.

https://fr.ibanfirst.com/
https://be.ibanfirst.com/nl
mailto:hello%40ibanfirst.com?subject=La%20solution%20de%20gestion%20de%20paiements%20internationaux%20pour%20votre%20entreprise


Voorwaarden en tarieven  
van toepassing België 

11   16www.ibanfirst.be | iBanFirst Brussel (Zetel) | +32 2 808 15 42 | hello@ibanfirst.com 

PLN 250,00

RON 250,00

SEK 500,00

SGD 80,00

THB 2500,00

USD 80,00

ZAR 1000,00

VALUTA STANDAARD

AED 250,00

AUD 80,00

BGN 100,00

CAD 80,00

CHF 64,00

CZK 1500,00

DKK 400,00

EUR 50,00

GBP 50,00

HKD 500,00

HUF 15000,00

ILS 250,00

JPY 6500,00

MXN 1500,00

NOK 600,00

NZD 100,00

BIJLAGEN
In het geval van toepassing van onderhoudskosten, zie de conversietabel op 

de volgende pagina.

https://fr.ibanfirst.com/
https://be.ibanfirst.com/nl
mailto:hello%40ibanfirst.com?subject=La%20solution%20de%20gestion%20de%20paiements%20internationaux%20pour%20votre%20entreprise
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BIJLAGEN

D. Lijst met PSD-landen

De PSD-richtlijn is van toepassing op alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) + 
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Deze lijst omvat:

Oostenrijk Griekenland Nederland

België Hongarije Norwegen

Bulgarije Ijsland Polen

Kroatië  Ierland Portugal

Tsjechische 
Republiek Italië Republiek Cyprus

Denemarken Letland Roemenië

Estand Liechtenstein Slowakije

Finland Litouwen Slovenië

Frankrijk Luxemburg Zweden

Duitsland Malta Verenigd Koninkrijk

Een DSP-overdracht combineert de volgende twee voorwaarden:

•   De overschrijvingen moeten afkomstig zijn van een rekening in een land uit de bovenstaande 
lijst en bestemd zijn voor een rekening in een land uit de bovenstaande lijst.

•   De valuta van de overdracht moet een van de onderstaande zijn:
     HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK, BGN, CHF, CZK, DKK, GBP

B. Informatie over beschikbare valuta’s

C. Instructietijdlimieten voor transacties in vreemde valuta

Klik hier om alle beschikbare valuta’s te bekijken

of ga naar de startpagina van ibanfirst.com

Klik hier om de instructietijdlimieten en gratis drempels te bekijken

https://fr.ibanfirst.com/
https://be.ibanfirst.com/nl
mailto:hello%40ibanfirst.com?subject=La%20solution%20de%20gestion%20de%20paiements%20internationaux%20pour%20votre%20entreprise
https://be.ibanfirst.com/nl/betaal-meer-dan-240-landen
https://be.ibanfirst.com/nl/deadlines-voor-instructies-van-valutatransacties


Voorwaarden en tarieven  
van toepassing België 

13   16www.ibanfirst.be | iBanFirst Brussel (Zetel) | +32 2 808 15 42 | hello@ibanfirst.com 

BIJLAGEN

E.  Verschillen tussen Core en B2B automatische incasso

Dankzij een domiciliëring hebben schuldeisers de mogelijkheid om meteen eenmalige of 

herhaaldelijke facturen voor abonnementen op telefoon, gas, elektriciteit enz. te innen. Met 

het voorafgaande akkoord van de schuldenaar worden de uitgaven/facturen automatisch 

afgelost, zonder dat de schuldenaar zelf nog de betaling moet verrichten.

Deze Europese domiciliëring wordt mogelijk gemaakt dankzij de tussenkomst van vier 

partijen:  de schuldenaar, de schuldeiser, de bank van de schuldenaar en de bank van de 

schuldeiser.

Er zijn twee verschillende schema’s: de Europese domiciliëring Core en de Europese 

domiciliëring B2B. Er zijn bijgevolg twee soorten inningen.

•    Bij Core-domiciliëringen kunnen de schuldenaars zowel particulieren als bedrijven zijn. 

Het accepteren van de SDD Core is voor banken of betalingsinstellingen in de SEPA-zone 

verplicht.

•   De B2B-incasso (SDD B2B) - momenteel niet beschikbaar bij iBanFirst - kan alleen 

worden gebruikt voor zakelijke debiteuren. Deze domicilieringsmethode is onherroepelijk, 

maar vereist dat het debiteurbedrijf zijn bank of zijn betalingsinstelling vooraf op de hoogte 

brengt.

https://fr.ibanfirst.com/
https://be.ibanfirst.com/nl
mailto:hello%40ibanfirst.com?subject=La%20solution%20de%20gestion%20de%20paiements%20internationaux%20pour%20votre%20entreprise
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BIJLAGEN

Intermediaire bank:  dit wordt ook wel de correspondentbank genoemd en wordt 

gebruikt in het SWIFT-netwerk om betalingen naar de begunstigde bank te verzenden.

Begunstigde (BEN): kostensoort toegepast op het SWIFT-netwerk. De ontvanger 

betaalt alle kosten; de kosten toegepast door hun bank, op bevel van de bank die de 

betaling stort en door de intermediaire bank.

Business Identifier Code (BIC):  internationale standaard voor het identificeren van 

entiteiten die betalingen verrichten via het SWIFT-netwerk

Circularisatie:  De circularisatie of «directe bevestigingsprocedure» is een verzoek aan 

een derde partij, die zakelijke relaties onderhoudt met uw bedrijf, om rechtstreeks aan 

de accountant van uw rekeningen (registeraccountant of accountant) alle transacties, 

saldi of andere informatie te bevestigen.

Gedeelde kosten, Shared Costs (SHARE): De betaler betaalt de kosten aangerekend 

door zijn bank; de kosten die in rekening worden gebracht bij de bank van 

de begunstigde worden gedragen door de begunstigde. Voor internationale 

overschrijvingen (exclusief SEPA en DSP), hebben correspondentbanken het recht om 

rechtstreeks kosten aan te rekenen op het verzonden bedrag. 

Cut off: De cut-off tijd is het moment tot waarop een transactie op de FX kan worden 

verwerkt om op een bepaalde datum in aanmerking te worden genomen (voorbeeld: 

dagwaarde). Voorbij deze limiet wordt de valutadatum naar de volgende werkdag 

verschoven.

Valutadatum: Datum waarop het geld daadwerkelijk wordt gedebiteerd of 

bijgeschreven op een rekening.

International Bank Account Number (IBAN): internationale standaard van 

bankrekeningnummers die wordt gebruikt voor Europese SEPA-betalingen en, indien 

van toepassing, voor internationale betalingen.

Gegarandeerd bedrag, On Us Costs (OUR): de opdrachtgever betaalt de kosten die 

door alle banken in de betalingsketen in rekening worden gebracht.

•

•

 

•

•

•

 

•

 

•

•

 
•

F. Woordenlijst

https://fr.ibanfirst.com/
https://be.ibanfirst.com/nl
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BIJLAGEN

Profiteer van onze gratis extra content:

Als u nog meer vragen heeft, raadpleeg dan onze veelgestelde 
vragen of neem contact met ons op.

Aanvullende informatie

Videos

https://fr.ibanfirst.com/
https://be.ibanfirst.com/nl
mailto:hello%40ibanfirst.com?subject=La%20solution%20de%20gestion%20de%20paiements%20internationaux%20pour%20votre%20entreprise
https://be.ibanfirst.com/nl/faq
https://be.ibanfirst.com/nl/faq
https://info.ibanfirst.com/be-contact-met-ons
https://be.ibanfirst.com/nl/onze-video
https://fr.ibanfirst.com/nos-videos
https://be.ibanfirst.com/nl/onze-video
https://be.ibanfirst.com/nl/onze-video
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