
1. Rekeningnummer

Welke rekening wilt u opheffen?

Robecorekeningnummer |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Bedrijfsnaam    
 
Adres

Postcode en vestigingsplaats

2. Tegenrekening

Hieronder kunt u aangeven naar welke Nederlandse bankrekening, die op naam van uw organisatie staat, u het tegoed van uw 
Robecorekening wilt overboeken. 
In geval van een nieuwe of gewijzigde tegenrekening is een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de statutair bevoegde 
functionaris(sen) nodig. Stuur deze s.v.p. mee met dit formulier.

 (Nieuwe) tegenrekening opgeven

IBAN nummer NL
   
Soort rekening  Bankrekening       
 
Op naam van

Plaats

3. Ondertekening

Datum

 
Handtekening statutair  
bevoegde functionaris

Handtekening statutair  
bevoegde functionaris

Wat stuurt u terug?

— Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend.

— Ondertekende kopie van een geldig identiteitsbewijs van de statutair bevoegde functionaris(sen).

Waar stuurt u het formulier naar toe?

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

Heeft u nog vragen?

Kijk op www.robeco.nl of neem contact op via telefoonnummer 010 - 224 1199.
Wij zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 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.

Opheffen zakelijke rekening

Tegenrekeningen moeten op 
naam van uw organisatie staan.

Indien van toepassing:
Bij gezamenlijk bevoegde 

functionarissen dient het formulier 
voor akkoord ondertekend te 

worden door twee functionarissen.

Onder identiteitsbewijs wordt 
verstaan: geldig paspoort, 

Europese identiteitskaart of  
Nederlands rijbewijs. U dient 

zowel de voor- als achterkant te 
kopiëren. 

Met dit formulier kunt u uw zakelijke rekening opheffen. Het saldo wordt overgeboekt naar uw tegenrekening. 
Zowel het contante tegoed als uw beleggingen. Uw beleggingen worden verkocht zodra wij het volledig ingevulde  
formulier hebben ontvangen.

U kunt uw beleggingen beter zelf verkopen via de website, omdat wij door de postverzending geen zekerheid kunnen  
geven over de koersdatum die wordt gehanteerd.
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