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Robeco Institutional Asset Management B.V. is als beheerder van beleggingsinstellingen en icbe¹s geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 
Handelsregisternummer 24123167.

Wijziging/opgave e-mailadres
Particulieren

Met dit formulier kun je jouw e-mailadres voor je Robecorekening wijzigen of opgeven. Dit e-mailadres gebruik je om in te loggen
op Mijn Robeco, je persoonlijke omgeving. Een e-mailadres moet daarom per rekeninghouder uniek zijn.

Let op: Wil je een rekeninghouder toevoegen aan de rekening? Dit kan via Mijn Robeco, Rekening, Instellingen wijzigen, 
Rekeninghouders. Is de toe te voegen persoon al klant bij Robeco? Neem dan contact met ons op via 010 -224 1199.

1. Rekeningnummer

Robecorekening (Beslist invullen!)

 
2. Gegevens eerste rekeninghouder/wettelijk vertegenwoordiger

E-mailadres
 
Voorletter(s) en achternaam   Man  Vrouw
 
Geboortedatum  

 

3. Gegevens tweede rekeninghouder/wettelijk vertegenwoordiger

E-mailadres
 
Voorletter(s) en achternaam   Man  Vrouw
 
Geboortedatum    
     

 
4. Akkoord
 
Datum

Handtekening 
eerste rekeninghouder/ 
wettelijk vertegenwoordiger

Handtekening 
tweede rekeninghouder/ 
wettelijk vertegenwoordiger

RD
 7

25
1-

12
’2

2

Het e-mailadres mag niet gelijk 
zijn aan dat van de tweede 
rekeninghouder/ wettelijk 

vertegenwoordiger.

Het e-mailadres mag niet 
gelijk zijn aan dat van de eerste 

rekeninghouder/ wettelijk 
vertegenwoordiger.

Uit veiligheidsoverwegingen dien 
je het formulier te printen en te 

voorzien van de handtekening(en).

Bij een Europese identiteitskaart 
dien je zowel de voor- als de 

achterkant te kopiëren.

Wij gebruiken de door jou 
verstrekte gegevens om u zo goed 
mogelijk te informeren over onze 

producten en diensten. Wil je geen 
informatie ontvangen? 

Laat het ons dan weten.

 

Wat stuur je terug? 
1. Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend door de rekeninghouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).
2.  Ondertekende kopie van een geldig paspoort of geldige Europese identiteitskaart van de rekeninghouder(s)/

wettelijk vertegenwoordiger(s). BSN en documentnummer dienen zichtbaar te zijn.

Waar stuur je het formulier naar toe?
Je kunt het ingevulde formulier en de gevraagde documenten sturen naar:  
Robeco, Postbus 2100, 3000 CC Rotterdam
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