Opheffen rekening
Met dit formulier kunt u uw Robecorekening opheffen. Het saldo wordt overgeboekt naar uw bestaande tegenrekening.
Zowel het contante tegoed als uw beleggingen. Uw beleggingen worden verkocht zodra wij het volledig ingevulde
formulier hebben ontvangen.
Wij raden u aan uw beleggingen zelf te verkopen, als u zekerheid wilt over welke koersdatum wordt gehanteerd.

1. Rekeningnummer
Robecorekening

(Beslist invullen!)

Eerste rekeninghouder
Voorletter(s) en achternaam
Geboortedatum
Tweede rekeninghouder
Voorletter(s) en achternaam
Geboortedatum

2. Tegenrekening
Bankrekeningen moeten dezelfde
tenaamstelling hebben als de
Robecorekeninghouder(s).

Hieronder kunt u aangeven naar welke Nederlandse bankrekening u het tegoed van uw Robecorekening wilt overboeken. De
tegenrekening moet dezelfde tenaamstelling hebben als de Robecorekeninghouder(s). Een spaarrekening kunt u niet opgeven
als tegenrekening. Let op: Na verwerking van dit formulier moet een eventuele nieuwe tegenrekening bevestigd worden door de
rekeninghouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) via een bevestigingslink. Daarnaast is een controlestorting vanaf de nieuwe
tegenrekening noodzakelijk. Na ontvangst van deze storting is de tegenrekening actief en te gebruiken voor het opheffen van de
rekening.
(Nieuwe) tegenrekening opgeven
IBAN		
NL
			
Op naam van
Plaats

Uit veiligheidsoverwegingen dient
u het formulier te printen en te
voorzien van de handtekening(en)

3. Ondertekening
Datum
Handtekening
eerste rekeninghouder/ wettelijk vertegenwoordiger
Handtekening
tweede rekeninghouder/ wettelijk vertegenwoordiger

Wat stuurt u terug?
1. Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend door alle rekeninghouders/wettelijk vertegenwoordigers.
2.	Een kopie van een geldig paspoort of geldige Europese identiteitskaart van alle rekeninghouders/wettelijk
vertegenwoordigers. BSN en documentnummer dienen zichtbaar te zijn.

3.	Een van de onderstaande aanvullende documenten van alle rekeninghouders/wettelijk vertegenwoordigers, niet
ouder dan 3 maanden:
- Recent bankafschrift van een andere financiële instelling dan Robeco;
- Uittreksel bevolkingsregister;
- Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
- Bewijs inschrijving gemeente;
- Notariële akte op naam;
- Correspondentie met een advocaat.

Hoe stuurt u het formulier toe?
U kunt van het ingevulde en ondertekende formulier en van de gevraagde documenten een foto of scan maken.
Deze foto of scan kunt u uploaden in Mijn Robeco via Mijn gegevens en Document uploaden.
Of u kunt het ingevulde en ondertekende formulier en de gevraagde documenten sturen naar:
Robeco, Postbus 2100, 3000 CC Rotterdam

Postbus 2100 – NL 3000 CC Rotterdam – www.robeco.nl
Robeco Institutional Asset Management B.V. is als beheerder van beleggingsinstellingen en icbe’s geregistreerd bij de Autoriteit Financiële
Markten. Handelsregisternummer 24123167.

RD 7269-0622

Bij een Europese identiteitskaart
dient u zowel de voor- als de
achterkant te kopiëren.

