
een bank in SPANJE ?!

 www.ec-helpdesk.com 

nog nodig of niet ?!

http://www.ec-helpdesk.com


ALLE VERZEKERINGEN • Verzekeringen afsluiten is makkelijk en kan iedereen.
Zorgen dat je de juiste verzekering afsluit en je
professioneel bijstaan in geval van problemen is
specialistenwerk en vereist de nodige ervaring.

• Onze ervaring als -sinds 1983 – in België gediplomeerd
verzekeringsmakelaar en vele tientallen jaren Spanje
ervaring

• Wij hebben ons eigen 24/24 uur noodnummer in het
Nederlands

• Alle verzekeringen zoals auto, moto, caravan, woning,
appartement, gemeenschap, reis, ziekte (DKV…) uitvaart…
en polissen zijn mogelijk in het Nederlands zodat je
begrijpt waarvoor je verzekerd bent

BEGELEIDING BIJ
• Aan-en verkoop van eigendom in Spanje

• Testamenten – erfenissen – notariële volmachten …

• Schenkingen
ADVIES AANGEPAST AAN UW LAND VAN HERKOMST

• Omzetten nutsvoorzieningen

• Wijziging betalingsopdracht - ook naar bank in je thuisland

• Aanvraag NIE, residencia, invoer auto …

BELASTINGEN - FISCALITEIT • Berekening, opmaak en aangifte model 210    Belastingen
NIET RESIDENT eigenaar in Spanje

• Aangifte model 100 Belasting resident Spanje - IRPF

THUISVERPLEGING 
• Met onze eigen Nederlandstalige verpleegkundige

EN NOG VEEL MEER • Juridisch advies

• Vertalingen (wij spreken Nederlands, Frans, Engels, Duits
en Spaans)

Onder het advies “JULLIE DE ZON WIJ DE PROBLEMEN” staan wij 
24/24 ter beschikking van onze klanten om hen te helpen met al 
hun kleine en grotere problemen.

     EC HELPDESK 

   Avd. Dr. Mariano Ruiz 3 bj izq    03183 Torrevieja (Playa de los Locos) 

Tel. +34 965 70 51 09   info@ec-helpdesk.com   www.ec-helpdesk.com 

Kantoor : maandag tot vrijdag van 9 – 15 uur of na afspraak 
(indien gewenst komen we bij U thuis) 

https://www.ec-helpdesk.com


Spaanse banken hebben al jaren een bedenkelijke reputatie. Jarenlang wanbeheer, 

gevolgd door vele falingen en fusies hebben geleid tot de huidige situatie waarin de 

resterende banken (al dan niet na een opgelegde fusie) de vroegere financiële 

wansituaties dienen recht te trekken.  En hoe ???  Sluiten van veel kantoren, steeds 

minder personeel en minder service en torenhoge kosten moeten het zinkende schip 

proberen te redden en drijvende te houden. 

Vaak met de nodige agressieve verkoopmethodes als extraatje erbovenop.  Het mag 

dan ook niemand verwonderen dat tegen Spaanse banken steeds meer klachten 

worden ingediend. 

Verder in deze brochure hebben we het over hun twijfelachtige verkooppraktijken 

zoals: 

*eerst abnormale kosten voor een rekening te factureren en dan doodleuk vertellen 
dat je die kan omzeilen door bv een woningverzekering bij hen af te sluiten.

+bij aanvraag om een lening af te sluiten - een aantal bijkomende voorwaarden stellen 
zoals om bij hen een levens- woning of ongevallenverzekering af te sluiten …  (praktijk 
wettelijk verboden zowel in Spanje als in gans Europa)

Bij EC HELPDESK staan we tot uw beschikking om u te adviseren, zodat u weet, 

wanneer u besluit een verzekering af te sluiten, we u graag helpen bij het kiezen van 

de beste optie. En vergeet niet dat de wet u niet verplicht om misbruikclausules te 

ondertekenen in contracten met banken om leningen of enige andere financiële dienst 

te verkrijgen, dus ... bijt niet! 

Wens je je domicilieringen over te zetten naar je rekening in je thuisland, ook hier 

helpen wij je, zelfs GRATIS voor hen die ook hun woningverzekering via ons laten lopen 

Als deze brochure interessant voor je is geweest ... deel ze dan! Wenst u meer 

informatie over dit onderwerp, kunt u langskomen op ons kantoor in Torrevieja of ons 

gewoon contacteren per email of telefoon (www.ec-helpdesk.com) 

waarom NEEN tegen 
Spaanse banken

banken 
beschouwen 

verkoop 
verzekeringen 

zelfde als verkoop 
fritten

http://www.ec-helpdesk.com/


De Europese domiciliëring 
(Core)

Wat is een Europese domiciliëring (Core)? 
Een domiciliëring in euro binnen België en in de rest 
van Europa1.

Via een domiciliëring kunnen schuldeisers uw eenmali-
ge of herhaalde facturen voor abonnementen, telefoon-, 
gas- en elektriciteitskosten, enz. onmiddellijk innen bij 
uw bank. Met uw voorafgaande toestemming worden 
die uitgaven dan automatisch betaald zonder dat u de 
betalingen zelf hoeft uit te voeren.

Een Europese domiciliëring (ook Core genoemd) biedt 
particulieren en ondernemingen de mogelijkheid om in tal 
van Europese landen gebruik te maken van één dienst voor 
domiciliëringen in euro.2

Wat zijn de voordelen? 
• Met een domiciliëring wordt uw administratie eenvoudi-

ger, aangezien alles automatisch verloopt. Bovendien
vinden uw betalingen steeds op tijd plaats en vermijdt
u eventuele kosten voor te late betaling.

• Een abonnement op een Duits tijdschrift, de elektrici-
teitsfactuur van uw vakantiehuis in Spanje, enz. : u hoeft 
geen rekeningen meer aan te houden in het buitenland
om uw uitgaven ter plaatse te betalen. Dit kan nu via
een domiciliëring aan schuldeisers in andere landen.
Eén rekening in euro in één land volstaat!

Hoe wordt een Europese domiciliëring 
geregeld?  
Een Europese domiciliëring wordt rechtstreeks tussen u en 
een schuldeiser/leverancier geregeld. De bank is daarbij 
niet betrokken. De schuldeiser/leverancier zal u een man-
daat laten tekenen dat hem  toelating geeft om uw rekening 
te debiteren na bekendmaking van het bedrag en de datum 
van invordering. 
Met een Europese domiciliëring bent u ook beschermd:
• Tot 8 weken (in sommige gevallen zelfs gedurende

13 maanden) na de debitering kunt u de terugstorting
van een domiciliëringsbetaling vragen. Opgelet: een
aanvraag tot terugbetaling betekent niet dat de schuld-
vordering vervalt.

• Als consument kunt u aan uw bank meedelen door
welke schuldeisers u nooit wenst te worden gedebi-
teerd of welke schuldeisers wel toelating hebben om
uw rekening te debiteren.

• Als consument hebt u ook de mogelijkheid om een
maximumbedrag en/of de periodiciteit van de invorde-
ringen via uw bank te laten vastleggen.

1 SEPA-zone: Alle lidstaten van de Europese Unie en andere landen zoals IJsland, 
Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Monaco maken deel uit van de SEPA 
(Single Euro Payments Area of het gemeenschappelijke eurobetalingsgebied).

2 Naast een Europese domiciliëring voor iedereen, zowel particulieren als on-
dernemingen, bestaat er een versie voor verrichtingen tussen professionelen 
(niet-consumenten) (Business-to-Business of B2B). Er is ook een folder bes-
chikbaar met uitleg over de B2B-versie.

me

Voor meer informatie:
www.sepabelgium.be 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.sepabelgium.be


UW WONINGVERZEKERING BIJ EEN BANK.. 

TOCH MAAR OPLETTEN.

Blijkbaar is het ook bij de Spaanse banken volop crisis.  Enerzijds, meer en meer 

agentschappen verdwijnen en anderzijds ook de steeds agressiever wordende 

verkoopmethodes die hun bediendes toepassen (hun loon wordt steeds vaker 

gekoppeld aan behalen van diverse doelstellingen). 

Eén van de producten die ze steeds vaker proberen aan de man de brengen is de 

woningverzekering.  Natuurlijk is eenieder vrij in zijn keuze maar toch graag hierbij 

enkele bedenkingen:  

-In de meeste gevallen liggen de door hen aangeboden tarieven merkelijk hoger dan

degene die je bij een ervaren verzekeringsmakelaar zal vinden.

-ervaring: een verzekering afsluiten via een gespecialiseerd kantoor geeft je de

garantie te werken met mensen die weten waarover ze praten.  In de meeste

bankagentschappen dienen bediendes alles te doen en zijn dus alles behalve

gespecialiseerd in het aanbieden van een correcte en gepersonaliseerde

verzekeringsofferte voor je woning.  Vaak bieden ze enkel een polis aan in het Spaans

(of eventueel in het Engels) en weet je dus zelf niet waarvoor je verzekerd bent.  Een

specialist zoals EC HELPDESK kan polissen in je eigen taal (Nederlands) aanbieden, zo

weet je tenminste waarvoor je allemaal verzekerd bent.

- banken verkopen verzekeringen, bezorgen je kopij van een polis, een te contacteren

telefoonnummer in geval van problemen of schades,  en dat is het.  Vanaf dan sta je er

alleen voor.  Een schade aangifte, een informatie aanvraag, een wijziging

uitvoeren...trek je plan in het Spaans (of soms in het Engels).

Wij doen er niet flauw over bij EC HELPDESK… ook wij verkopen (graag) verzekeringen,

maar aangepast aan je persoonlijke behoeftes (wij luisteren naar je, in je eigen taal) en

blijven ook nadien steeds ter beschikking om je vragen te beantwoorden of je

problemen te helpen oplossen.

-schaderegelingen: de meeste banken bezorgen je een te contacteren noodnummer in

geval van problemen.  Je dient dus zelf alles te regelen, in Spaans of soms in het

Engels.  Weet ook dat zeer vaak bankpolissen (ondanks het feit ze zijn afgesloten bij

dezelfde maatschappij) beperktere dekking aanbieden.  Bij EC HELPDESK zijn we al

dertig jaar actief in Spanje, spreken je eigen taal en hebben ons eigen noodnummer in

het NEDERLANDS – 24 op 24 uur.  Wij verdedigen je ook bij experts.  Niet akkoord met

hun voorstel?  Wij zijn er om jou als klant te verdedigen en niet de belangen van de

maatschappij.



DENK ERAAN: 

Een verzekering is belangrijk en gaat soms over belangrijke bedragen. Doe dus beroep 

op iemand met ervaring.  Vele banken oefenen nogal wat druk uit om voor hen te 

kiezen.  Dit kan gaan tot betalen van minder kosten of geen kosten bij uitgifte 

bankcheque bij aankoop woning … .  Laat je niet onder druk zetten of chanteren.   

Is het bijvoorbeeld niet vreemd dat een bank 

*voor de uitgifte van een bankcheque ten bedrage van 100.000 euro een te betalen

commissie vooropstelt van 400 euro.  Maar dat zij bereid zijn die commissie te laten

vallen indien je bij hen je woningpolis afsluit voor een premie van bijvoorbeeld 160

euro!?!?!  Vreemd toch, 400 euro inkomsten laten vallen om een verzekering van 160

euro te kunnen afsluiten.

*je jaarlijks een 120 euro kosten aanrekent om je rekening te beheren.  Maar dat zij

bereid zijn deze kosten te laten vallen indien je bij hen je woningpolis afsluit voor een

premie van bijvoorbeeld 160 euro!?!?!   Vreemd toch, 120 euro inkomsten laten vallen

om een verzekering van 160 euro te kunnen afsluiten.

Laat niet met je spelen, koppelverkoop is ook in Spanje verboden.  Een bank mag je 

dus niet verplichten om een verzekering bij hen af te sluiten, ook niet bij hypotheek.  

Ze mogen wel een bewijs vragen dat je verzekerd bent, maar dat bezorgt EC HELPDESK 

hen probleemloos.  Blijven ze druk uitoefenen, reageer en dreig met van bank te 

veranderen of  je rekening te annuleren.   

Weet ook dat als NIET RESIDENT je geen behoefte meer hebt om een 

Spaanse rekening te bezitten.  Je kan probleemloos alle domicilieringen 

laten verlopen via je bankrekening in Belgie of Nederland. 

Toch problemen met je bank, contacteer ons voor raad en bijstand 

Klik hier om gratis vrijblijvende offerte voor je woningverzekering te ontvangen

https://www.emailmeform.com/builder/form/Mt8anau1RbcP6d60m


EXTRA EN ….GOED OM TE WETEN…. Ken en sta op je rechten 

 

Vaak boeken Spaanse banken bedragen van je rekening zonder dat je hiervan op de hoogte 

was of zonder dat je dat nog wou. 

Weet dat je in Spanje tegen elk via domiciliering afgeboekt bedrag binnen de 30 dagen NA 

afboeking bezwaar kan indienen en de bank vragen dit bedrag terug op je rekening te 

zetten. Zelfs als je vroeger een domicilieringsopdracht hebt ondertekend.   

Gaf je nooit toelating om te domiciliëren kan dit zelfs ook nog nadien 

 

Normaal doen de banken dit probleemloos BEHALVE wanneer het bedragen zijn die werden 

afgeboekt in hun voordeel.   

Bijvoorbeeld: je sloot een verzekering af via die bank en deze wordt jaarlijks automatisch 

van je rekening geboekt.   

Op een bepaald moment wil je daarvan af en je gaat dus BINNEN DE DERTIG DAGEN NA 

AFBOEKING naar je bank om het bedrag terug te laten plaatsen.  Bijna zeker dat ze dit 

zullen weigeren met als uitleg…”ah neen want je hebt de polis niet of laattijdig opgezegd”.  

Dit druist volledig in tegen de geldende wetgeving.  Je bankrekening (en de rechten die je 

daar hebt) hebben niets te zien met de verzekering die je afsloot.  Je bank is dus wel 

degelijk verplicht die betaling terug te zetten.  Weigeren ze, blijf op je standpunt en vraag 

eventueel een HOJA DE RECLAMACIONES (klachtenformulier) om klacht in te dienen. 

 

Is je polis correct opgezegd en aangetekend verstuurd aan de betrokken 

verzekeringsmaatschappij kan je bank deze opzeg niet weigeren met het excuus “ah neen, 

je hebt niet bij ons op het agentschap opgezegd en je dient dus opnieuw langs te komen”.  

Er is geen enkele wetgeving die dat zegt 

 

 



Gratis online maandblad 
voor en door Spanje fanaten

Interesse in Spanje en wil je GRATIS elke maand ons 
tijdschrift OLE ESPAÑA ontvangen in je mailbox.  
Boordevol nuttige informatie
Ga naar onze website  www.ole-espana.com voor aanvraag 
van je GRATIS  abonnement of het bekijken van vroeger 
verschenen nummers.

https://www.ole-espana.com

