
Met dit formulier geef je als rekeninghouder de Rabobank opdracht om de Overboekservice Effecten

uit te voeren. Is het zo dat één of meerdere effecten niet overgeboekt kunnen worden? Dan laten we dit weten.

1. Gegevens rekeninghouder 
1a  Volledige voornamen

1b  Achternaam

1c  Geboortedatum

1d  Telefoon 

2. Ik vraag Rabobank om effecten over te boeken 
Van

2a  Naam oude bank

2b  Telefoon oude bank

2c  Nummer effectenrekening oude bank

2d  Wil je de effectenrekening bij je oude bank beëindigen?

Ja

Nee 

2e Staat deze effectenrekening op twee namen?

Ja, ga verder met vraag 2f

Nee, ga verder met vraag 2k

2f  Voorletters mederekeninghouder

2g  Achternaam mederekeninghouder

2h  Geboortedatum mederekeninghouder

Naar Rabobank

2k  Nummer Effectenrekening bij Rabobank (8 cijfers)

2l  Naam rekeninghouder

2m Naam mederekeninghouder (indien van toepassing)

Overboekservice Effecten  
aanvragen
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3. Welke effecten wil je overboeken naar Rabobank?

 De gehele effectenportefeuille. Alleen hele aantallen kunnen overgeboekt worden (geen fracties). Stuur een overzicht van 

je gehele effectenportefeuille mee (inclusief ISIN codes), zodat wij kunnen controleren of alle effecten zijn overgeboekt.  

Ga verder met vraag 4

 Een deel van de portefeuille, namelijk: 

Fondsnaam of optieserie  ISIN codes (voor opties niet benodigd)  Aantal (alleen hele aantallen) 

  

 

 

 

 

  Wil je meer dan 10 verschillende effecten overboeken? Stuur dan het overzicht van je gehele effectenportefeuille mee 

(inclusief ISIN codes).

4. Verklaring en ondertekening Is de rekeninghouder jonger dan 18 jaar?
Dan ondertekent de wettelijke vertegenwoordiger.
Door ondertekening van dit formulier verklaar je:

•   Rabobank toestemming te geven om namens jou alles te doen wat volgens Rabobank nodig is  

om de Overboekservice Effecten uit te voeren;

•   het goed te vinden dat je gegevens aan betrokken partijen worden doorgegeven, als dat nodig is  

voor de uitvoering van de Overboekservice Effecten;

• de toepasselijke Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten te hebben gelezen en akkoord te zijn.

4a  Datum

4b  Plaats

4c  Handtekening rekeninghouder/wettelijke vertegenwoordiger 4d  Handtekening mederekeninghouder

5. Verzenden
Stuur dit formulier naar: beleggen@rabobank.nl met in de onderwerpregel ‘Overboekservice’ of geef het af bij uw bank.

Als je naar aanleiding van deze overboeking voor je administratie koersinformatie nodig hebt, dan kun je deze zelf

online opzoeken. Gebruik hiervoor de koers van het moment van de overboeking. De aankoopkoers vind je in het

portefeuille van de effecterekening waar je de effecten naartoe hebt overgeboekt. Je bent zelf verantwoordelijk

voor de fiscale gevolgen van deze overboeking.
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