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De heer en mevrouw Hendriekxes willen een spaarrekening openen. Daartoe bestuderen ze 

de aanbiedingen van diverse financiële instellingen. Uiteindelijk blijven er twee 

spaarvormen over die hun wel aantrekkelijk lijken en waarvan ze onderstaande advertenties 

gaan vergelijken. 

Boram InternetSparen 

Boram Internetsparen is een moderne en makkelijke manier van sparen met een 

extra hoge rentevergoeding. U kunt uw saldo onbeperkt opnemen, zonder kosten 
of vooraf opzeggen. Met Boram Internetsparen bepaalt u zelf wanneer u spaart. 

Voor wie? 

Boram Internetsparen is een spaarrekening voor particulieren. Met Boram 
Internetsparen heeft u uw geld altijd binnen handbereik. U kunt uw spaarzaken 

regelen, waar en wanneer het u uitkomt. Overal waar u toegang heeft tot Internet 
kunt u 24 uur per dag over uw spaargeld beschikken. Als u het gemak van 

Internetbankieren waardeert, een zeer aantrekkelijke rente wilt ontvangen én toch 
altijd over uw spaargeld wilt beschikken, is Boram Internetsparen de meest 

geschikte spaarvorm voor u. 

Extra hoge rente 
U ontvangt op uw Internetspaarrekening een zeer aantrekkelijke rente van 4,1% 

over het gehele tegoed. Omdat u al uw spaarzaken via de computer regelt, blijven 
de kosten voor de Borambank laag. 

GIN Bank ‘Europa spaarrekening’ 

Met bonus voor standvastige spaarders

De Gin Bank Europa spaarrekening combineert flexibiliteit met een hoge 

rentevergoeding. U kunt dagelijks over uw spaarsaldo beschikken zonder 
boeterente te hoeven betalen. En als u uw spaarsaldo langer op de rekening laat 

staan, ontvangt u een zeer aantrekkelijke bonusrente.  
Met de Gin Bank Europa spaarrekening spaart u optimaal. De eerste inleg is 

minimaal € 5.000,-. 

Bovenop de basisrente van 3,5% ontvangt u een aantrekkelijke bonusrente van 
0,75% over het spaartegoed dat gedurende het gehele kalenderjaar op de 

rekening heeft gestaan, mits het spaartegoed minimaal € 5.000,- is. De rente 
verrekeningsdatum is 31 december. Neemt u in een bepaald jaar een bedrag op  

dan vervalt de bonusrente in dat jaar over het gehele bedrag. 

De Hendriekxes hebben op 1 januari 2010 een bedrag van € 20.000,- nodig. 

2p 12  Bereken welk bedrag zij op 1 januari 2004 minimaal op de ‘Europa spaarrekening’ bij de 

Gin Bank moeten storten om op 1 januari 2010 over een bedrag van € 20.000,- te kunnen 

beschikken. 

De Hendriekxes besluiten om jaarlijks op 1 januari € 5.000,- te storten op één van 

bovengenoemde spaarrekeningen. De eerste storting vindt plaats op 1 januari 2004. Omdat 

ze op 1 januari 2010 de bovengenoemde € 20.000,- nodig hebben, zullen ze op die datum in 

plaats van het gespaarde bedrag van € 5.000,- te storten, een bedrag van € 15.000,- van de 

spaarrekening opnemen. 

4p 13  Bereken bij deze stortingen en opname voor beide spaarvormen het spaarsaldo op 

31 december 2010 (zie formuleblad).


