
De rekeninghouder geeft de Rabobank opdracht om: 

De gehele effectenportefeuille over te boeken*  

Een deel van de effectenportefeuille over te boeken* 

* Aankruisen welke opdracht uitgevoerd moet worden. 

Voeg een kopie van je portefeuille overzicht (inclusief ISIN codes) toe. Als een deel van je effectenportefeuille moet worden 

overgeboekt, graag duidelijk op het overzicht aangeven welke effecten (inclusief ISIN codes) en aantallen er overgeboekt 

moeten worden. 

Let op: posities achter de komma (fracties) kunnen niet overgeboekt worden. Tevens kan het zijn dat één of meerdere 

portefeuilleregels niet overgeboekt kunnen worden. Mocht dit het geval zijn zal de Rabobank je hierover berichten.

Aan het overboeken van effecten naar een andere bank zijn kosten verbonden:

• per binnenlands fonds € 22,50 per fondsregel,

• per buitenlands fonds € 55,00 per fondsregel

(Bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW)

1. Gegevens rekeninghouder(s) bij Rabobank 
Effectenrekeningnummer (8 cijfers)

Voorletter(s) en Achternaam 

2. Bij een gezamelijke rekening, gegevens mederekeninghouder
Voorletter(s) en Achternaam

3. Gegevens ontvangende financiële instelling
Naam Financiële instelling

Naam contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

4. Gegevens rekeninghouder bij ontvangende financiële instelling
Effectenrekeningnummer

Voorletter(s) en Achternaam

5. Bij een gezamenlijke rekening, gegevens mederekeninghouder
Voorletter(s) en Achternaam

Aanvraag overboeken effecten naar 
een buitenlandse financiële instelling
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6. Verklaring en ondertekening rekeninghouder(s)
Door ondertekening van dit formulier verklaar je:

•  de Rabobank toestemming te geven voor het overboeken van je effecten en het incasseren van het verschuldigde  

bedrag van de tegenrekening van je effectenrekening;

•  het goed te vinden dat je gegevens, als dat nodig is voor de uitvoering van de overboeken van effecten,  

aan betrokken partijen worden doorgegeven;

• verantwoordelijk te zijn voor de fiscale gevolgen van deze overboeking.

Datum

Handtekening rekeninghouder  Handtekening mederekeninghouder of vertegenwoordiger

6. Verzenden
Stuur het formulier naar beleggen@rabobank.nl of naar je adviseur.
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