Formulier Opheffen rekening(en)
U hebt aangegeven dat u uw rekening(en) bij Van Lanschot wilt opheffen. Wij vinden dit uiteraard jammer,
maar gaan dit zorgvuldig voor u regelen. Voor meer informatie hierover adviseren wij u dit formulier en de
‘Informatie opheffen rekening(en)’ vanaf pagina 3 door te lezen.
Let op! Alleen rekeninghouders en/of bevoegde bestuurders kunnen een rekening opheffen. Een gemachtigde
kan niet in plaats van een rekeninghouder of bestuurder tekenen.

1. Persoonsgegevens/zakelijke gegevens
Rekeninghouder 1

Naam rekening
Adres
Postcode en plaats
Rekeninghouder 2

Naam rekening
Adres
Postcode en plaats

2. Op te heffen rekening(en)
Betaal-/spaarrekening(en)

N L

F

V L

B

N L

F

V L

B

N L

F

V L

B

Effectenrekening(en)

N L

F

V L

B 7

N L

F

V L

B 7

N L

F

V L

B 7

Deze rekening(en) wilt u opheffen per
Tegenrekening

Op welke rekening wilt u het saldo ontvangen? Hier boeken wij het resterende creditsaldo na verrekening van
kosten naartoe.
IBAN
BIC
Ten name van

3. Debetstand (‘rood staan’)
Als u niet debet (‘rood’) staat op uw rekening, dan kunt u deze vraag overslaan. Staat u wel debet, dan moet u
dat bedrag aanvullen. Ook moet u over dat bedrag nog rente betalen. Hoe wilt u dit bedrag betalen?
U geeft ons toestemming om het bedrag dat u debet staat en de lopende kwartaalkosten (online bankieren,
rente e.d.) over te boeken van een andere rekening die u bij Van Lanschot hebt. Daarna heffen wij uw
rekening op.						
Ik wil aanzuiveren vanaf:		 N L

F

V L

B

Ten name van

U vult zelf het bedrag aan dat u debet staat. Houd hierbij rekening met eventuele rente en/of kosten.
Daarna heffen wij uw rekening op.

4. Overstapservice
Wenst u gebruik te maken van de Overstapservice? Dan kunt u deze bij uw nieuwe bank aanvragen.
Na de ingangsdatum van de Overstapservice, kunt u het ophefformulier opsturen.
U hebt de Overstapservice aangevraagd bij uw nieuwe bank
Ja, deze gaat in op
Nee

5. Ondertekening
Plaats		

Datum

Handtekening(en) rekeninghouder(s) van bovenvermelde rekening(en)

6. Opsturen
Nadat u het ingevulde formulier hebt ondertekend, kunt u dit naar ons opsturen. Maakt u gebruik van
Mijn Van Lanschot? Dan kunt u ons een bericht sturen en dit formulier toevoegen als bijlage. Anders kunt u dit
formulier in een envelop (zonder postzegel) naar ons opsturen.
Van Lanschot
T.a.v. Private Banking Support (T.3.02)
Antwoordnummer 289
5200 VB ’s-Hertogenbosch
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Informatie opheffen rekening(en)
Opheffen rekening één rekeninghouder
Als u de enige rekeninghouder (of enig bevoegd bestuurder) bent, kunt u ons een bericht sturen in de beveiligde
omgeving via Mijn Van Lanschot. Beschikt u als enige rekeninghouder niet over Mijn Van Lanschot, dan stuurt u
ons het formulier opheffen rekening(en) per post.
Klik in Mijn Van Lanschot op Mijn Berichten (links in het menu) en kies daarna voor ‘Nieuw bericht’.
Vermeld in het bericht duidelijk de volgende gegevens:
– het IBAN (rekeningnummer) dat u wenst op te heffen,
– naar welk tegenrekeningnummer wij een creditsaldo (indien aanwezig) kunnen boeken,
– per welke datum u de rekening wilt opheffen.

Opheffen rekening meer rekeninghouders
Wilt u een en/of-rekening opheffen, dan is één handtekening voldoende. U kunt ons ook een bericht sturen in
de beveiligde omgeving via Mijn Van Lanschot.
Wilt u een en/en-rekening of een zakelijke rekening met twee of meer bevoegden opheffen, dan zijn er drie
mogelijkheden.
1. De rekeninghouders en/of bevoegde bestuurders vullen het Formulier Opheffen rekening(en) in en tekenen
voor de opheffing. Dit formulier stuurt u daarna per post naar ons op.
2. De rekeninghouders en/of bevoegde bestuurders vullen het Formulier Opheffen rekening(en) in en tekenen
voor de opheffing. Via Mijn Van Lanschot stuurt u ons een bericht en voegt het formulier toe als bijlage.
3. U kunt ons een bericht sturen in Mijn Van Lanschot. Klik hiervoor op Mijn Berichten (links in het menu)
en daarna op de knop ‘Nieuw bericht’. Wij bellen vervolgens de andere rekeninghouder of bevoegde
bestuurder ter bevestiging van de opheffing.

Handige informatie en tips over het opheffen van uw rekening
Praktische informatie

− Na ontvangst en in behandeling nemen van het ophefverzoek duurt het gemiddeld vijf werkdagen voordat
de rekening is beëindigd.
− Bij het beëindigen van de laatste rekening vervalt de toegang tot Mijn Van Lanschot.
− U kunt alleen een rekening opheffen met een rekeningsaldo van € 0 of hoger. Bij een debetstand dient u het
saldo op de rekening aan te zuiveren.
− Een eventuele kredietlimiet op uw rekening komt te vervallen bij opheffing en melden wij af bij Bureau
Krediet Registratie (BKR).
− Periodieke en/of geagendeerde overboekingen vervallen vanzelfsprekend op het moment dat de rekening
is opgeheven.
− Bij automatische incasso’s dient u zelf de bedrijven en personen die incasseren van de op te heffen rekening
te informeren over de opheffing.
− Een effectenrekening kan alleen opgeheven worden, nadat de beleggingen verkocht of overgeboekt zijn
naar een ander effectendepot.
− Gedurende de Overstapservice kunt u alleen geld overboeken naar uw rekening bij Van Lanschot via de
tegenrekening die u hebt gekoppeld aan de Overstapservice. Na 13 maanden wordt de Overstapservice
automatisch beëindigd. Verlenging van deze service is niet mogelijk.
− Als u met de opheffing van de rekening ook de gehele relatie met Van Lanschot opzegt, dan ontvangt u uw
Financieel Jaaroverzicht altijd per post. Het jaaroverzicht stellen wij beschikbaar in de periode februarimaart van het volgende kalenderjaar.
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Creditcard

− Als u gebruikmaakt van een creditcard, dan wordt er in het geval van openstaande uitgaven een saldo
aangehouden op uw rekening. Mocht uw saldo lager zijn dan het bedrag dat wordt geïncasseerd op uw
creditcard, dan ontstaat er een debetstand. Dit saldo moet u aanvullen. Wanneer de openstaande uitgaven
in het saldo verwerkt zijn, wordt de rekening opgeheven.
− Uw particuliere creditcard wordt gelijktijdig met de opheffing van de rekening beëindigd. U kunt geen
creditcard bij ons aanhouden met een tegenrekening bij een andere bank. In dat geval kunt u bij de andere
bank een nieuwe creditcard aanvragen.
− Uw zakelijke creditcard kunt u via ICS opzeggen. Op www.ics.nl vindt u de actuele contactgegevens.
– Maakt u gebruik van de Overstapservice? Dan komt uw creditcard te vervallen op het moment dat de
Overstapservice ingaat. Ook als de rekening zelf later wordt opgeheven.
Kosten en historie

− Voor het lopende kalenderkwartaal brengen wij nog kosten bij u in rekening voor bijvoorbeeld online
bankieren, de Wereldpas, het ontvangen van papieren afschriften en rente voor het lopende kalender
kwartaal. Deze kosten berekenen wij tot en met de dag van het vervallen van de rekening. Na verrekening
van deze kosten boeken wij het resterende creditsaldo over naar de tegenrekening die u hebt opgegeven.
− In Mijn Van Lanschot kunt u de rekeninghistorie downloaden van de op te heffen betaal-, spaar- of
beleggingsrekening. Wij verzoeken dit voor de gewenste ophefdatum te doen.
− Als u na beëindiging van de rekening een kopie van uw rekeningafschriften wilt ontvangen, dan brengen wij
u hiervoor de reguliere kosten in rekening. Een kopie van de rekeningafschriften kunt u bij Client Services
opvragen.

Hoe kunt u ons bereiken?
Als u vragen hebt, dan helpen wij graag. U kunt Van Lanschot Client Services bereiken op nummer 0800 1737,
(vanuit het buitenland +31 73 687 18 97). Deze afdeling is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 21.00 uur.
U kunt ook een e-mail sturen naar vanlanschot@vanlanschot.com.
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