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Bij de RegioBank kunt u altijd binnenlopen voor een vraag of 
een goed advies. U regelt uw geldzaken zoals ú dat wilt, bij een 
adviseur die u kent. De RegioBank vindt u in het kantoor van 
Vrieling Adviesgroep in Dedemsvaart, waar u vijf dagen per 
week welkom bent. 

RegioBank Dedemsvaart
De bank bij u in de buurt!

Betalen, sparen, alles!
U kunt bij ons terecht voor betalen, sparen, 

alles. Zowel voor uzelf als uw bedrijf. En u 

regelt het zoals u dat wilt. Op ons kantoor in 

Dedemsvaart, thuis via internet of onderweg 

via onze Mobiel Bankieren App.

Met de gratis Overstapservice is het heel 

gemakkelijk om van bank te veranderen. 

Overstappen naar RegioBank is dus zo 

gebeurd. RegioBank helpt u de overstap 

snel te regelen.
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Betaalrekeningen

Spaarrekeningen

Een adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Internet Bankieren

App voor Mobiel
Bankieren

iDEAL

Uw totaalbank!

Overstappen is heel eenvoudig



Alice Drost

Ineke Pullen

Marianne Coulier

Ellen Nieuwenhuis

Wat ik zo leuk vind aan mijn werk bij de 

RegioBank? Het persoonlijke contact met 

zoveel verschillende klanten. Van jong tot oud 

en iedereen heeft zijn eigen wensen: betalen, 

sparen of gewoon even een praatje. Geen dag 

is hetzelfde!

De RegioBank is voor mij echt een totaalbank. 

Uiteraard kan iedereen een goede betaal- of 

spaarrekening openen. Maar daar houdt het 

niet op. Bij de RegioBank kunt u Internet en 

Mobiel Bankieren. Ook betalen via iDEAL is 

geen probleem. Bankieren op uw manier dus!

Net als als vroeger kunnen kinderen bij de 

RegioBank weer Zilvervloot Sparen. Ik vind 

het ontzettend leuk om ze te helpen bij het 

storten van hun eerste spaarcentjes. Met de 

aantrekkelijke rente hebben deze kinderen 

straks een mooi bedrag gespaard!

Onze klanten kunnen vijf dagen per week 

binnenlopen bij de RegioBank. Bijvoorbeeld 

voor advies, het storten en opnemen van geld 

of gewoon een kop koffie. Een groot voordeel 

ten opzichte van andere banken, die steeds 

vaker hun dorpskantoren sluiten!

De adviseurs van de RegioBank 
staan altijd voor u klaar


