Opdrachtformulier voor onttrekkingen
1. Uw beleggingsrekening: 2 2

Persoonlijke gegevens Rekeninghouder 1

Persoonlijke gegevens Rekeninghouder 2
(wanneer er sprake is van en/of rekening)

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

E-mail:

E-mail:

2. Onttrekking

3.

□ Participaties verkopen voor een bedrag van : €
□ Alle participaties verkopen en rekening opheffen (inclusief eventuele periodieke incasso stopzetten)
□ Participaties verkopen voor een bedrag van : €
Reden onttrekking
□ Alle participaties verkopen en rekening opheffen (inclusief eventueel lopende periodieke incasso stopzetten)
□ Grote aankoop als badkamer, vakantie of auto
□ Niet tevreden over de dienstverlening Fondsenplatform
□ Aflossing hypotheek
□ Niet tevreden over mijn financieel adviseur
□ Wijziging in persoonlijke omstandigheden
□ Mijn doelstelling is behaald
□ Rendement voldoet niet aan mijn verwachting
□ Anders, namelijk:

4. Uw tegenrekening (graag duidelijk schrijven)

IBAN:
Naam van uw bank:
Belangrijk! Onttrekkingen worden altijd overgemaakt naar het bij ons bekende tegenrekeningnummer (IBAN). Ter controle vragen
wij u op dit formulier uw IBAN in te vullen. Alleen als het IBAN dat u op dit formulier invult overeenkomt met het bij ons
bekende IBAN, kunnen wij uw opdracht uitvoeren. Als het IBAN dat u op dit formulier invult niet overeenkomt met het
bij ons bekende IBAN, of als u geen IBAN invult, nemen wij contact met u op voordat wij uw opdracht uitvoeren.
▪

▪
▪
▪

▪

Controleer via onze website of het bij ons bekende IBAN nog juist is. U bent verantwoordelijk voor de gevolgen indien u
niet het juiste IBAN aan ons heeft doorgegeven. Gebruik het Opdrachtformulier voor wijzigen tegenrekening om uw
juiste IBAN aan ons door te geven. Dit formulier vindt u op onze website.
Fondsenplatform aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist of niet tijdig ontvangen van opdrachten.
Is uw beleggingsrekening onderdeel van uw hypotheek? Zonder toestemming van uw geldverstrekker kunt u geen
participaties verkopen. Neem in dat geval contact op met uw financieel adviseur.
Het bedrag dat u na verkoop ontvangt kan afwijken van de waarde van uw beleggingen die u op onze website ziet op
het moment dat u uw verkoopopdracht geeft. Afhankelijk van koersontwikkeling van de fondsen in uw portefeuille kan
de opbrengst bij verkoop hoger of lager uitvallen.
De opbrengst van uw verkoop is niet direct beschikbaar. Kijk op onze website voor uitleg over het verloop van een
onttrekking.

Ondertekening

Plaats en datum: __________________________
Handtekening rekeninghouder 1

Handtekening rekeninghouder 2

Handtekening adviseur

__________________________

__________________________

__________________________

U heeft uw adviseur volmacht gegeven om namens u en voor uw rekening en risico deze opdracht door te geven. Wanneer u
de volmacht heeft ingetrokken, is (zijn) handtekening(en) van rekeninghouder(s) vereist.

Stuur het ingescande formulier per e-mail naar: info@stanwende.nl
Fondsenplatform opdrachtformulier voor onttrekkingen v7.0

