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

1. Gegevens rekeninghouder			
Naam rekeninghouder					

M

V

Naam mederekeninghouder			

M

V

Straat en huisnummer					
Postcode en woonplaats				
Telefoonnummer (vast)					
Telefoonnummer (mobiel)				
E-mailadres rekeninghouder			
E-mailadres mederekeninghouder

2. Beëindiging
Ik stop/wij stoppen
de Gemaksbeleggen-rekening
Heeft u nog niet al uw beleggingen verkocht? Dan doen wij dit voor u als wij uw rekening beëindigen.
Hiervoor betaalt u verkoopkosten. 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

16100053 16.11

scannen of te kopiëren.

5. 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 en het rekeningnummer van uw Gemaksbeleggen-rekening 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
Antwoordnummer 55
7300 AB Apeldoorn
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Goed om te weten
Wie zijn wij?

overzicht van uw gegevens te leveren. U kunt zich in

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea

beide gevallen schriftelijk tot ons wenden en wij zullen

Investment Management B.V., statutair gevestigd te

uw verzoek kosteloos verwerken. Uw verzoek kunt u

Zeist (KvK 18059537), welke beschikt over een

richten aan de privacymanager van de Achmea groep,

vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

namelijk Achmea B.V. als de verantwoordelijke voor de

zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht.

verwerkingen van persoonsgegevens als bedoeld in de

Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven

Wet bescherming persoonsgegevens. Uiteraard voldoet

in het register van de Stichting Autoriteit Financiële

ook Achmea Investment Management B.V. aan die eisen

Markten onder nummer 15001209.

en onze verwerking van persoonsgegevens is
aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het kantooradres van Achmea Investment Management
BV is Handelsweg 2, 3707NH Zeist.

Achmea B.V.
Afdeling Achmea Compliance

www.centraalbeheer.nl/Gemaksbeleggen

T.a.v. de Privacymanager Achmea

www.achmeainvestmentmanagement.nl, keuze

Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn

‘particulier’.
U kunt de Privacymanager ook een e-mail sturen op

Uw privacy - waarom vragen wij om uw gegevens?

mailadres privacymanager@achmea.nl. Ook als u

Bij de aanvraag van een financiële dienst vragen wij u

vragen heeft over het privacystatement kunt u zich

om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij

schriftelijk tot de privacymanager van de Achmea groep

voor het accepteren van uw aanvraag en, na acceptatie,

wenden.

het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst.
Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te

Bent u het niet met ons eens?

informeren over andere producten en diensten. Als u

Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed

geen prijs stelt op die informatie, kunt u ons dat laten

mogelijk helpen.

weten. Wij blokkeren dan die informatieverstrekking.

Heeft u een klacht?
Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer?

Neem contact op met de afdeling waar u niet tevreden

We gebruiken uw gegevens daarnaast:

over bent.

• om ons bestand van relaties te beheren;

• Stuur ons een e-mail. Dat kan op

• om fraude te voorkomen en te bestrijden;

www.centraalbeheer.nl (klacht doorgeven)

• om statistisch onderzoek te doen;

• Stuur ons een brief. Ons adres is:

• om te voldoen aan de wet.

Centraal Beheer, t.a.v. Klachtenbureau Postbus
9150, 7300 HZ Apeldoorn

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we
ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals

Bent u niet tevreden over onze oplossing?

bijvoorbeeld:

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw

• de Wet bescherming Persoonsgegevens;

klacht oplossen? Dan kunt u terecht bij het

• de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Het KiFiD helpt alleen particulieren. U kunt niet bij het

Financiële Instellingen;

KiFiD terecht als u een klacht heeft namens een bedrijf.

Krijgt u liever geen informatie over onze
producten en diensten?

KiFiD

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens

telefoonnummer: (070) 333 8999

van u mogen worden verwerkt in het kader van

www.KiFiD.nl

Postbus 93257, 2509 AG ’s-Gravenhage

marketing-activiteiten. We zullen er dan voor zorgen dat
dat niet gebeurt en dat u in dat kader niet (langer)
benaderd wordt. Wilt u weten of alle gegevens die wij
van u hebben juist zijn, dan kunt u daar navraag naar
doen. Wij zijn dan verplicht u binnen vier weken een
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Als u niet in aanmerking komt voor bemiddeling van
het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,
of er geen gebruik van wil maken, of vindt dat de
behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend
voor u is, kunt u het geschil voorleggen aan de
bevoegde rechter.
Nederlands recht is van toepassing.
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