
Dan kunnen we voor u een Internetspaarrekening openen bij Nationale Nederlanden Bank.
Hiervoor kunt u het volgende gedeelte invullen:

Rekeninghouder 1 Rekeninghouder 2

Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteland

Nationaliteit

Straatnaam + nummer

Postcode + plaats

E-mailadres

Identiteitsbewijs paspoort Rijbewijs ID-kaart

Nummer

Datum uitgifte

Plaats uitgifte

Geldig tot

BSN-nummer

TEGENREKENING

Man Vrouw

paspoort Rijbewijs ID-kaart

Man Vrouw

LET OP: De tegenrekening moet dezelfde tenaamstelling hebben 
als de nieuwe rekening Bij en/of is gelijke tennaamstelling vereist

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 
* U bent 18 jaar of ouder 
* U woont in Nederland 
* U bezit een geldig paspoort of Nederlands rijbewijs en/of  EU-Identiteitskaart 
* U bezit een geldig BSN -nummer 
* U heeft een betaalrekening bij een bank in Nederland

Als alles goed is ingevuld sla de aanvraag dan op en stuur hem per mail naar info@sagbv.nl 
U ontvangt vervolgens van Nationale Nederlanden een mail met daarin het rekeningnummer. Stort op dit spaarrekeningnummer een 
bedrag van de eigen tegenrekening. Hiermee wordt door Nationale Nederlanden Bank uw identiteit gecontroleerd. Vervolgens krijgt u 
een gebruikersnaam en een wachtwoord toegezonden waarmee u kunt inloggen op uw bankrekening. 
 

Voor informatie: 
Sporenburg Advies Groep 
Ertskade 121 
1019 ED  AMSTERDAM 
T 020-4198009 
E info@sagbv.nl
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