Opgave/Intrekking Machtiging
Met dit online formulier kunt u gemachtigden voor uw Robecorekening opgeven of weer intrekken. Een gemachtigde is bevoegd om
naast u over het saldo van uw rekening te beschikken. Dit betekent dat de gemachtigde op uw Robeco rekening alle beleggings- of
spaaropdrachten mag geven of geld mag overboeken naar uw tegenrekening.
Let op: Als u de enige rekeninghouder bent en u komt te overlijden, dan vervalt deze machtiging. U kunt dat voorkomen door een
2e rekeninghouder te benoemen. Een 2e rekeninghouder heeft dezelfde bevoegdheden als een 1e rekeninghouder. Hiervoor kunt u het
formulier rekeninghouder toevoegen gebruiken

1. Gegevens rekening
(Beslist invullen!)

Robecorekeningnummer

2. Gegevens opdracht
Soort opdracht

Opgave gemachtigde(n)

Intrekking gemachtigde(n)

Let op: vul ook de achterzijde van dit formulier in.

3. Gegevens eerste gemachtigde
Vul het e-mailadres van de
eerste gemachtigde in.
Deze kan niet hetzelfde zijn als
bij de rekeninghouder(s).
De correspondentie met
betrekking tot de Robecorekening
vindt plaats via dit e-mailadres.
Uw ‘fiscale woonland’ is het land
waar u fiscaal belastingplichtig
bent.

Voorletter(s) en achternaam

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Adres
Postcode en plaats
Woonland
Telefoonnummer

Alternatief telefoonnummer
(optioneel)

Geboortedatum
Nationaliteit
Fiscaal woonland
E-mail

4. Gegevens tweede gemachtigde
Voorletter(s) en achternaam
Adres
Postcode en plaats
Woonland
Telefoonnummer

Alternatief telefoonnummer
(optioneel)

Geboortedatum
Nationaliteit
Fiscaal woonland
E-mail

Ga verder op de volgende pagina
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Vul het e-mailadres van de
tweede gemachtigde in.
Deze kan niet hetzelfde zijn als
bij de rekeninghouder(s) of
eerste gemachtigde.
De correspondentie met
betrekking tot de Robecorekening
vindt plaats via dit e-mailadres.

Machtiging
5.

Uw akkoord (Beslist invullen!)
U verklaart (bij de opgave van een gemachtigde):

–

	de gemachtigde(n) toestemming te verlenen om over het saldo van uw rekening te beschikken en daarmee alle beleggings- of
spaaropdrachten te mogen geven of geld te mogen overboeken naar uw tegenrekening;

–

	zelf verantwoordelijk te blijven voor uw rekening en al het handelen of nalaten van de gemachtigde(n) op uw rekening;

–

	zelf via Mijn Robeco uw rekening voldoende te controleren.

Datum
Handtekening
eerste rekeninghouder/
wettelijke vertegenwoordiger
Handtekening
tweede rekeninghouder/
wettelijke vertegenwoordiger

6.

Akkoord van gemachtigde(n) (Beslist invullen!)
De gemachtigde(n) verklaart/verklaren:

–

	kennis te hebben genomen van de Voorwaarden Robeco Rekening, die van toepassing zijn op de betreffende Robecorekening
(www.robeco.nl/voorwaarden);

–

	over voldoende kennis en ervaring te beschikken om als gemachtigde(n) op te treden, mede omdat Robeco geen advies geeft;

–

	op de hoogte te zijn dat zijn/hun persoonsgegevens door Robeco worden verwerkt volgens de Privacy & Cookie Policy van
Robeco (www.robeco.nl/privacy);

–

	de machtiging niet te gebruiken voor beroepsmatige werkzaamheden, zoals het verlenen van beleggingsdiensten;

Datum
Handtekening
eerste gemachtigde
Handtekening
tweede gemachtigde

Onder identiteitsbewijs wordt
verstaan: geldig paspoort,
Europese identiteitskaart of
Nederlands rijbewijs.
U dient zowel de voor- als
achterkant te kopieren.
In alle gevallen kopie
identiteitsbewijs meesturen.

Wat stuurt u terug?
— Dit volledig ingevulde formulier.
— Ondertekende kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle rekeninghouder(s)/wettelijke vertegenwoordigers.
	(Bij intrekking van een machtiging is een ondertekende kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde niet
nodig.)
— Ondertekende kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde(n)

Hoe stuurt u het formulier toe?
Het ingevulde formulier kunt opslaan en printen. Het formulier dient door rekeninghouder(s) en gemachtigde(n)
ondertekend te worden. Van alle documenten dient u een foto of scan te maken, vervolgens kunt u ze uploaden in "Mijn
Robeco".
of
U kunt het ingevulde formulier en de gevraagde documenten sturen naar; Robeco, Postbus 2100, 3000 CC Rotterdam.
Wij gebruiken de door u verstrekte
gegevens om u zo goed mogelijk
te informeren over onze producten
en diensten. Wilt u geen
informatie ontvangen? Laat het
ons dan even weten.

