
Aanvraag uitzonderingsregeling 
tijdelijk verblijf buiten Nederland

1. Gegevens rekeninghouder

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Rekeningnummer

2. Tijdelijk verblijf (van maximaal 3 jaar) buiten Nederland

Verwachte datum van terugkeer naar Nederland (dd/mm/jjjj)

Reden van tijdelijk verblijf buiten Nederland:

Tijdelijk werkzaam buiten Nederland

Humanitaire werkzaamheden of vrijwilligerswerk

Studie of buitenlandstage

Anders, namelijk: 

3. Gegevens meeverhuizende gezinsleden

Achternaam en voorna(a)m(en)                                           Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

4. Informatie over de organisatie waarvoor je tijdelijk buiten Nederland woont

Naam van de organisatie

Adres
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5. Ondertekening namens de organisatie

Niet van toepassing? Ga dan verder naar 6 ‘Verklaring en ondertekening’.  

Achternaam 

Voorna(a)m(en)

Functie van ondertekenaar

Telefoon

Datum (dd/mm/jjjj) Plaats

Handtekening

6. Verklaring en ondertekening

Hierbij verklaart ondergetekende: 

  Deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en begrijpt dat het niet naar waarheid invullen van deze 

aanvraag een reden kan zijn om over te gaan tot beëindiging van alle producten die je bij ons afneemt

  Maximaal 3 jaar in het buitenland te verblijven vanaf het moment dat ondergetekende is geïnformeerd over 

het nieuwe buitenlandbeleid. 

  Te begrijpen dat als het verblijf buiten Nederland langer duurt dan op deze aanvraag staat aangegeven, dit 

reden kan zijn om alsnog over te gaan tot beëindiging van de producten. 

Naam

Datum (dd/mm/jjjj) Plaats

Handtekening

Je kan de aanvraag opsturen naar buitenland@rabobank.nl. We ontvangen dit formulier graag volledig 

ingevuld terug. Na ontvangst toetsen we of je de producten die je afneemt kunt behouden. Het invullen van deze 

aanvraag betekent dus niet automatisch dat je alle producten die je afneemt kunt behouden. We streven er naar 

om binnen vier weken antwoord te geven. Hebben wij aanvullende vragen? Dan nemen wij contact met je op. 

Heb je vragen of wil je de aanvraag met ons bespreken? Neem dan gerust contact met ons op. 

Wij helpen je graag. 
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