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Meerderjarig worden

Je e-mailadres wordt je 
gebruikersnaam voor Mijn Robeco. 

Het opgegeven e-mailadres 
moet uniek zijn en mag niet bij 

meerdere personen voorkomen.

Je burgerservicenummer vind je 
terug op je loonstrook, Nederlands 

paspoort en rijbewijs.
Een ‘tin nummer’ is een door 

een buitenlandse fiscale 
woonstaat verstrekt fiscaal 

identificatienummer (vergelijkbaar 
met het Nederlandse 

burgerservicenummer).

Heb je al een tegenrekening op je 
eigen naam? Dan is dit niet nodig.

Aankruisen indien van toepassing.

Onlangs ben je 18 jaar geworden. Gefeliciteerd! Door dit formulier in te vullen en terug te sturen kan je beschikken  
over de Robecorekening. Hiermee verklaar je ook akkoord te gaan met de Voorwaarden Robecorekening.  
Deze kan je terug lezen op www.robeco.nl/voorwaarden.

1. Robecorekening

Robecorekeningnummer  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | (Beslist invullen!)

2. Gegevens rekeninghouder

Naam rekeninghouder

Geboorteplaats Geboorteland

Nationaliteit 
 
E-mailadres (verplicht)
 
Adres
 
Postcode en woonplaats

Fiscaal woonland BSN / TIN              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            

2e Fiscaal woonland BSN / TIN              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            
 
Telefoonnummer  Alternatief telefoonnummer (optioneel)
 

NB. Wanneer u inloggegevens heeft aangemaakt, kunt u contactgegevens als adres, postcode, woonplaats en -land, geboorteplaats 
en -land, fiscaal woonland en BSN of TIN  online wijzigen of aanvullen op Mijn Robeco.

3.  Opgave tegenrekening

Een tegenrekening is de bankrekening waar je naar kan overboeken vanaf je Robecorekening. Het is verplicht dat de tegenrekening 
(mede) op je eigen naam staat. De tegenrekening dient een Nederlansche bankrekening te zijn (geen spaarrekening). Je hebt ook de 
optie om alle bestaande tegenrekeningen te laten vervallen.  

Nieuwe tegenrekening opgeven  

IBAN nummer:  NL | | | | | | | | | | | | | | | | |   
 
Op naam van 

Plaats
 
Bestaande tegenrekening(en) laten vervallen 
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Meerderjarig worden

Wat stuur je terug?

— Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend

—  Ondertekende kopie van een geldig identiteitsbewijs van de rekeninghouder(s)

 —  Een kopie van een recent (niet ouder dan 3 maanden) bankafschrift van de nieuw opgegeven tegenrekening. 

Het is belangrijk dat je naam, het rekeningnummer en de datum op het afschrift staan.

Waar stuur je het formulier naar toe?

Je kunt het volledig ingevulde formulier per post versturen naar: 
Robeco, Postbus 2100, 3000 CC Rotterdam

4. Je akkoord

Je verklaart hierbij akkoord te zijn met het volgende:

 — Risico’s 
  Je kent en aanvaardt de risico’s die zijn verbonden aan beleggen. Hoeveel risico je loopt, hangt af van het door jou gekozen 

beleggingsfonds. Voor elk fonds is Essentiële Beleggersinformatie opgesteld. Je kunt deze informatie per beleggingsfonds vinden 
op www.robeco.nl.

 —  Geen advies 
Je ontvangt van ons geen advies over de door ons geleverde producten of diensten. Wel geven wij je over onze producten en 
diensten informatie die je kan helpen bij het maken van je keuzes.

 —  Volledig online 
Wanneer je bent ingelogd, kan je alle informatie over je beleggingen en spaargeld inzien. Je ontvangt van ons geen papieren 
dagafschriften of andere informatie op papier.

 —  Informatie over producten en diensten 
Je ontvangt per e-mail informatie over onze producten en diensten. Wanneer je geen commerciële informatie wilt ontvangen, kan 
je dat op elk moment regelen door gebruik te maken van de optie ‘Afmelden’ onder aan de e-mail.

 —  Overeenkomst & voorwaarden 
Je sluit een overeenkomst met ons, Robeco Institutional Asset Management BV. De afspraken van deze overeenkomst staan in de 
Voorwaarden Robeco Rekening. Je kunt de voorwaarden nalezen op www.robeco.nl/voorwaarden.

 — Verklaring 
  Je verklaart dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben en eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen 

door te geven aan Robeco. 

Datum

Handtekening
rekeninghouder

Handtekening
tweede rekeninghouder
(indien van toepassing)

Onder identiteitsbewijs wordt 
verstaan: geldig paspoort, 

Europese identiteitskaart of 
Nederlands rijbewijs.  

Je dient zowel de voor- als 
achterkant te kopiëren.


