Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen
Beëindigingsformulier
Met dit formulier kunt u uw beleggingsrekening beëindigen.
Let op: Is er een mederekeninghouder, dan moet deze meetekenen.

1. Gegevens rekeninghouder			
Naam rekeninghouder					

M

V

Naam mederekeninghouder			

M

V

Adres										
Postcode en plaats						
Telefoonnummer (vast)					
Telefoonnummer (mobiel)				
E-mailadres rekeninghouder			
E-mailadres mederekeninghouder

2. Beëindiging
Ik stop/wij stoppen
de rekening met nummer 		
Heeft u nog niet al uw beleggingen verkocht? Dan doen wij dit voor u als wij uw rekening beëindigen.
Als u dit formulier ondertekent, gaat u hiermee akkoord.

3. Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier naar beste weten en kunnen te hebben ingevuld.
Datum									
Plaats										
Handtekening
rekeninghouder							
Handtekening
mederekeninghouder					
	Belangrijk! Voor de controle van uw (beide) handtekening(en) vragen wij u een kopie van een geldig
legitimatiebewijs mee te sturen. Denkt u eraan om bij een ID kaart of een rijbewijs ook de achterkant te
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Ga verder op de volgende pagina

27041 17.06

scannen of te kopiëren.

4. Versturen
Zijn alle gegevens op het formulier goed leesbaar? Maak een scan van het formulier en van een geldig
legitimatiebewijs. Stuur ze samen in een e-mail naar: info@centraalbeheer.nl. Wilt u in de onderwerpregel van uw
e-mail de tekst Gemaksbeleggen/Fondsbeleggen en het rekeningnummer van uw beleggingsrekening zetten?
E-mailen gaat een stuk sneller dan verzending per post. Heeft u toch voorkeur voor verzending per post?
Stuur dit formulier dan zonder postzegel samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar het
volgende adres:
Centraal Beheer
Afdeling Gemaksbeleggen/Fondsbeleggen
Antwoordnummer 55
7300 AB Apeldoorn
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Goed om te weten
Er zijn enkele zaken die voor u
belangrijk zijn om te weten.
Hieronder leest u wat u als klant
van ons kunt verwachten.

Krijgt u liever geen informatie over onze
producten en diensten?
Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken?
Stuur dan een brief naar:
Centraal Beheer

Wie zijn wij?

Postbus 54

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea

7300 AB Apeldoorn

Investment Management B.V., statutair gevestigd te
Zeist, (KvK 18059537), welke beschikt over een

Of vul het webformulier op onze site in:

vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

centraalbeheer.nl/webformulier

zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht.

Bent u het niet met ons eens?
Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven

Of heeft u een klacht over een product of dienst van

in het register van de Stichting Autoriteit Financiële

Achmea Bank? Dan horen wij dit graag. We willen u

Markten onder het nummer 15001209.

namelijk zo goed mogelijk helpen.

Het kantooradres van Achmea Investment

Heeft u een klacht?

Management B.V. is:

Dien uw klacht in bij de klachtenmanager. Dat kan op

Handelsweg 2

3 manieren:

3703 NH Zeist

• Stuur een brief: Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn
• Bel ons: (013) 461 2000
• Stuur ons een e-mail. Dit kan op centraalbeheer.nl

centraalbeheer.nl/gemaksbeleggen

(klacht doorgeven)

centraalbeheer.nl/fondsbeleggen
achmeainvestmentmanagement.nl, keuze ‘particulier’

Bent u niet tevreden over onze oplossing?
Uw Privacy en Achmea

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw

Centraal Beheer is onderdeel van de Achmea Groep.

klacht oplossen? Dan kunt u terecht bij het

Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

verantwoordelijke voor de verwerking van

Het KiFiD helpt alleen particulieren. U kunt niet bij het

persoonsgegevens.Tot de Achmea Groep behoren

KiFiD terecht als u een klacht heeft namens een bedrijf.

bijvoorbeeld: Interpolis, Zilveren Kruis, FBTO.

KiFiD
Postbus 93257

Wilt u precies weten welke gegevens wij
verwerken en waarvoor?

2509 AG Den Haag

Kijk dan online op centraalbeheer.nl/privacy in ons

KiFiD.nl

Telefoonnummer: (070) 333 8999

Privacy Statement.
Voor deze financiële dienst geldt het Nederlands recht.

Geen toegang tot internet en wilt u het Privacy
Statement op papier ontvangen?
Stuur dan een brief naar:

Wilt u uw klacht niet indienen bij de
klachtenmanager of het KiFiD?

Centraal Beheer

Of bent u niet tevreden over de behandeling of de

Postbus 9150

uitkomst hiervan? Dan kunt u uw klacht voorleggen

7300 HZ Apeldoorn

aan de Nederlandse rechter. Behalve als de wet of
internationale verdragen iets anders bepalen.
U kunt uw klacht aan het KIFID ook voorleggen via het
Europees ODR Platform.
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Staan er fouten in dit formulier?

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?

Wij hebben de informatie in dit formulier met veel

Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de

zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt

productvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan in

en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een

dit formulier? Dan gelden de productvoorwaarden.

fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele
gevolgen van die fout.
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