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“ Wat ik mijn kleinzoon probeer te leren? Hou van jezelf, dan kunnen andere mensen ook van 

jou houden. Dat is belangrijk. Kinderen die ongelukkig zijn, die niet lekker in hun vel zitten, 

dat vind ik altijd zo verdrietig.” 
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Misschien bent u nét ouder geworden. Of woont u inmiddels in een huis 

vol pubers. In elke fase van uw leven en dat van uw kinderen helpen 

we om uw bankzaken goed te regelen. Of u nu een betaalrekening 

wilt openen voor uw zoon of dochter, wilt sparen voor uw kind of 

behoefte heeft aan financieel overzicht: ABN AMRO biedt u altijd 

praktische en verrassende oplossingen. 

Bij de komst van een kind verandert er van alles, ook op 

financieel gebied. Het kan zijn dat u tijdelijk minder gaat 

werken, groter moet wonen of alvast wilt sparen voor een 

studie. En vergeet alle baby-, school- en sportspullen, 

verjaardagen en vakanties niet. Hoeveel kosten een kind 

met zich meebrengt, verschilt per situatie en gezin. Het 

Nibud becijfert dat één kind gemiddeld 17 procent van 

uw netto-inkomen kost. Heeft u twee kinderen, dan is 

dat 26 procent. Tot uw zoon of dochter het huis verlaat, 

komt dat al snel neer op zo’n € 125.000,-. Op nibud.nl 

vindt u meer informatie over de inkomsten en uitgaven 

van een gezin met kinderen. 
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Voor ouders

U wilt uw kind natuurlijk een goede start geven. Ook financieel.

Voor ouders
 

https://www.nibud.nl/
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“ We willen natuurlijk dat Sammy later goed op eigen benen kan staan. Een van de dingen 

die we hem leren, is met geld omgaan. Onder andere door zakgeld te geven, ieder jaar iets 

meer. Hij wordt nu wat ouder. En misschien is het meer van deze tijd om geen contant geld 

meer te geven, maar zakgeld op een rekening te storten. Tenslotte moet hij ook daarmee 

leren omgaan. Bovendien zijn kinderen handiger met computers dan wij.”
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Nieuwe omstandigheden
Al voor de geboorte van uw kind kunt u zich financieel 

voorbereiden op de komst van de kleine. Natuurlijk 

hoeft u niet alles in één keer te regelen, maar het is 

fijn als u op tijd weet hoe u ervoor staat en wat uw 

mogelijkheden zijn. ABN AMRO helpt u hier graag bij. 

Bijvoorbeeld door uw huidige én toekomstige inkomsten 

en uitgaven op een rij te zetten. Of door verzekeringen 

door te nemen, slimme leenmogelijkheden te zoeken 

en mee te denken over zaken als (aanvullend) pensioen 

en spaarvormen voor uw kind. 

Voor ouders

Goed voorbereid,
ook financieel

Breng voor de geboorte van uw kind uw geldzaken in kaart. 

Meer weten?

Kijk op abnamro.nl/grip

https://www.abnamro.nl/nl/prive/themas/geldproblemen/grip-op-uw-geld/index.html?pos=vku_grip
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Voor ouders

Misschien wilt u wel minder gaan werken. 
Dat heeft financiële gevolgen.

Gaat u minder werken?
 
Inkomsten en uitgaven
Minder werken zorgt meteen voor minder inkomsten. 

Wat de gevolgen hiervan zijn, hangt af van uw persoon-

lijke situatie. Misschien gaat u minder uit dan vroeger en 

viert u vakanties voorlopig dichter bij huis. Tegelijkertijd 

brengt de komst van een kind uitgaven met zich mee die 

u vroeger niet had. Een goede reden om uw inkomsten 

en uitgaven op een rij te zetten. 

Extra geld
Er zijn verschillende manieren waarop u (tijdelijk) over 

extra geld kunt beschikken. Zo kunt u een persoonlijke 

lening of een doorlopend krediet afsluiten. Uw hypotheek 

aanpassen is ook een mogelijkheid. 

Vergeet uw pensioen niet
Gaat u minder werken, dan kan het zijn dat u een stuk 

minder pensioen opbouwt. ABN AMRO biedt hier ver-

schillende oplossingen voor. Op abnamro.nl/pensioen 

leest u er meer over. 

https://www.abnamro.nl/nl/prive/pensioen/index.html?pos=vku_pensioen
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“ Mijn schoonmoeder vindt dat ik de kinderen te veel televisie laat kijken, en dat ze hebberig 

worden van al die speelgoedreclames. Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik leer ze 

juist dat ze niet alles moeten geloven wat er op tv wordt gezegd. Datzelfde geldt natuurlijk 

ook voor internet.” 
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Een woning die past
Met een kleine op komst is het natuurlijk fijn als u thuis 

genoeg ruimte hebt voor een kinderkamer. Het kan 

zijn dat u hiervoor moet verbouwen, of zelfs verhuizen. 

In dat geval is het goed om na te denken over de 

financiering. 

Kiezen voor een financiering
Gaat u uw eigen woning verbouwen, dan kunt u 

misschien gebruikmaken van de overwaarde van 

uw huis. Heeft u geen overwaarde of voldoende 

spaargeld, dan zijn er verschillende leenvormen 

waarmee u de verbouwing kunt financieren. 

En als u een huis gaat kopen, helpen we u graag 

een hypotheek te vinden die bij u past. 

Bereken zelf uw maximale hypotheek
Wilt u snel weten hoeveel u ongeveer kunt lenen voor de 

aankoop van een woning? Op abnamro.nl/hypotheken 

kunt u voor uw eigen situatie een berekening maken. 

Daarmee krijgt u een beeld van uw maandlasten en 

hoeveel u kunt lenen. Zodat u gerichter kunt zoeken. 
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Voor ouders

Comfortabel
blijven wonen

Na de komst van uw kind heeft u misschien meer ruimte nodig. 
Gaat u verbouwen of heeft u verhuisplannen?

https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/index.html?pos=vku_hypo_hypotheken


De overheid betaalt mee

De overheid helpt een handje.
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Kinderbijslag
Totdat uw kind 18 jaar is, heeft u waarschijnlijk recht 

op kinderbijslag. Hoeveel u krijgt en wat de voorwaarden 

zijn, leest u op svb.nl, de website van de Sociale 

Verzekeringsbank.

Belastingvoordeel
Heeft u kinderen onder de 18, dan kunnen er, onder 

voorwaarden, heffingskortingen van toepassing zijn. 

Op belastingdienst.nl ziet u op hoeveel heffingskorting 

u mogelijk recht heeft. 

Kinderopvangtoeslag
Betaalt uw werkgever voor niet meer dan een derde mee 

aan uw kinderopvangkosten? Dan heeft u misschien 

recht op kinderopvangtoeslag. Op toeslagen.nl van de 

Belastingdienst vindt u hierover meer informatie. 

Voor ouders

https://www.svb.nl/int/nl/index.jsp
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen


De overheid betaalt mee

Passen uw verzekeringen nog wel bij uw nieuwe situatie?

1111

Er verandert veel
Nadat u een verzekering heeft afgesloten, kijkt u er 

meestal in geen jaren meer naar om. Maar met een 

kind op komst is het verstandig om uw verzekeringen 

toch eens goed door te nemen. Welke moeten worden 

aangepast? Denk aan uw:

 ▶ aansprakelijkheidsverzekering

 ▶ opstalverzekering

 ▶ arbeidsongeschiktheidsverzekering

 ▶ autoverzekering

 ▶ reisverzekering

 ▶ overlijdensrisicoverzekering

 ▶ rechtsbijstandverzekering

Denk ook aan uw inboedelverzekering
Met de Inboedelverzekering die u via ABN AMRO 

afsluit, heeft u een garantie tegen onderverzekering. 

Zo voorkomt u dat u bij schade minder krijgt uitgekeerd. 

Toch raden we u aan om het verzekerde bedrag van tijd 

tot tijd aan te passen aan de werkelijke waarde van uw 

inboedel. Vooral rond de geboorte van uw kind is de 

kans groot dat u veel extra uitgaven doet.  

Loop geen
onnodige risico’s

Niet vergeten aan te melden
Voor bepaalde verzekeringen moet u uw kind bij de 

verzekeraar aanmelden:

 ▶ ziektekostenverzekering (tot 18 jaar zijn uw kinderen 

gratis meeverzekerd)

 ▶ aansprakelijkheidsverzekering

 ▶ reisverzekering

Kijk op abnamro.nl/verzekeren voor meer informatie. 

Voor ouders

https://www.abnamro.nl/nl/prive/verzekeren/index.html?pos=vku_verzekeren
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“ Het moeilijkste vind ik om niet altijd alles voor haar op te lossen. Ze moet natuurlijk leren 

wat de gevolgen zijn van wat ze doet. Maar als moeder wil je je kind beschermen; het voelt 

onnatuurlijk om haar zelf te laten aanmodderen. Alleen, als ze het nu niet leert, kan ze het 

later ook niet toepassen.”



Met sparen voor uw (klein)kind kunt u niet vroeg genoeg 
beginnen. Zet nu geld opzij voor straks.

Voor ouders, opa’s en oma’s
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Voor ouders, opa’s  
en oma’s
Sparen voor de toekomst van uw (klein)kind
Een studie, autorijlessen, op kamers, een verre reis: 

als u elke maand een klein bedrag opzijlegt, helpt u uw 

(klein)zoon of -dochter straks financieel een flink eind 

op weg. Wat hij of zij ook met het geld gaat doen, een 

spaarpotje voor later is een prachtig cadeau. 

KinderToekomst Spaarrekening
Met de KinderToekomst Spaarrekening kunt u voor 

uw (klein)kind een mooi bedrag bij elkaar sparen. 

De bonusrente wordt elk jaar uitgekeerd. Hoe eerder 

u begint, hoe meer geld er straks beschikbaar is. U 

kunt de rekening aanvragen tot uw (klein)kind 11 jaar 

is. De rekening komt op naam van uw (klein)kind te 

staan. Zodra uw (klein)kind 18 wordt, krijgt hij of zij 

beschikking over het spaargeld. Natuurlijk kunt u ook 

sparen op een andere (aparte) spaarrekening. Kijk op 

abnamro.nl/kindersparen voor meer informatie en een 

rekenvoorbeeld. 

Kijk op abnamro.nl/kindersparen voor meer informatie 

over de voor- en nadelen van schenken onder bewind 

of maak een afspraak met een van onze adviseurs.

De Jongerengroeirekening
Door zelf te sparen en kleine betalingen te doen, leert 

uw kind zelfstandig om te gaan met geld. De Jongeren-

groeirekening is een spaar- en betaalrekening die u 

precies kunt afstemmen op uw wensen, en die van uw 

kind. De rekening staat op naam van uw kind. U bepaalt 

wanneer u de betaalpas aan uw kind geeft en met welke 

limiet. De rekening groeit dus met uw zoon of dochter 

mee. Over het saldo ontvangt uw kind spaarrente. 

Met de Jongeren Betaalpas kan uw kind geld op zijn of 

haar rekening storten en eventueel ook opnemen. Via 

Internet Bankieren kan uw zoon of dochter geld over-

boeken terwijl u meekijkt. En via de Mobiel Bankieren 

app is het saldo altijd en op elk moment in te zien. 

U kunt ook instellen om een wijziging in het saldo via 

sms of e-mail te ontvangen. 

https://www.abnamro.nl/nl/prive/sparen/kindertoekomst-spaarrekening/index.html?pos=vku_kindersparen
https://www.abnamro.nl/nl/prive/sparen/kindertoekomst-spaarrekening/index.html?pos=vku_kindersparen
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Voor ouders, opa’s en oma’s

Instellen wat uw kind kan
Kinderen zijn steeds meer online actief en zullen daar-

door ook steeds meer online betalingen en aankopen 

willen doen. Als ouder kan het lastig zijn om zo controle 

te houden over de uitgaven van uw kind. Via Internet 

Bankieren kunt u precies instellen wat uw zoon of 

dochter wel en niet met zijn of haar rekening kan doen. 

Staat u bijvoorbeeld liever nog geen iDeal-betalingen 

toe? Of mag uw kind een bepaalde spaarrekening niet 

zien? Vanuit uw eigen Internet Bankieren-omgeving 

van ABN AMRO stelt u het makkelijk en snel in. 

Zo leert uw kind zelfstandig omgaan met geld zonder 

grote risico’s te lopen. 

Kijk op abnamro.nl/stappenplanjongerengroeirekening 

voor meer informatie.

Meer weten?

Kijk op abnamro.nl/jongerengroeirekening

De rentepercentages voor onze spaarrekeningen 

kunnen wijzigen. Op abnamro.nl/spaarrente 

vindt u de actuele rentepercentages.

“ We laten Kim online geldspelletjes doen, 
zodat ze spelenderwijs om leert gaan met 
geld.”

Voordelen van de Jongerengroeirekening
 ▶ betaal- en spaarrekening in één

 ▶ gratis Betaalpas

 ▶ gratis Internet Bankieren

 ▶ gratis sms-alerts, e-mail en Mobiel Bankieren app om 

op de hoogte te blijven van het saldo en alle bij- en 

afschrijvingen

 ▶ pincode naar keuze

 ▶ voor u: de mogelijkheid om bevoegdheden te 

bepalen

Wordt uw kind 18 jaar? 
Wanneer uw kind 18 wordt, zetten wij de Jongeren-

groeirekening automatisch om naar een Studenten 

Pakket. Enkele maanden voordat uw kind 18 jaar wordt, 

ontvangen u en uw kind uitleg over de veranderingen.

https://www.abnamro.nl/en/personal/payments/youth-account/index.html?pos=vku_jongerengroeirekening
https://www.abnamro.nl/en/personal/payments/youth-account/index.html?pos=vku_jongerengroeirekening
https://www.abnamro.nl/nl/prive/sparen/spaarrente/index.html
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Zelf leren betalen met de 
Jongerengroeirekening

en betaalpas.
Stel zelf de bevoegdheden

van uw kind in via
Internet Bankieren. 

De rekening
wordt omgezet 

naar een 
Studenten 

Pakket
Zelf leren sparen met de Jongerengroeirekening.

Leer uw kind zelf bankieren en bekijk de tips op
abnamro.nl/jongeren

(G
ro

ot
)o

ud
er

Sparen voor uw (klein)kind met de KinderToekomst Spaarrekening.
Het geld komt op 18 jarige leeftijd ter beschikking van uw (klein)kind.

Omzetting naar 
andere 

spaarrekening

Sparen voor uw (klein)kind onder bewind. 
Bepaal zelf het moment waarop uw (klein)kind over het geld mag beschikken.

0 jaar    6 jaar  11  jaar  18 jaar 23 jaar
Leeftijd

Voor ouders, opa’s en oma’s
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Alles nog even voor u  
op een rijtje

https://www.abnamro.nl/nl/prive/speciaal-voor/kinderen-en-geld/artikelen/weet-jij-wat-er-met-je-geld-gebeurt.html?pos=vku_jongeren


Een bankrekening voor jezelf. 
Zo leer je stap voor stap al je bankzaken regelen.
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Voor kinderen

Spaar en betaal met de Jongerengroeirekening
Wil je zelf sparen en betalen? Dan kun je samen met je 

ouders je eigen Jongerengroeirekening openen. Deze 

rekening groeit langzaam met je mee. Je kunt er dus 

steeds meer mee doen. Eerst alleen sparen of op internet 

bekijken hoeveel geld er op je rekening staat. En later, als 

je eraan toe bent, ook betalen in een winkel of webshop. 

Zodra je Jongerengroeirekening is geopend, kun je aan 

de slag met je bankzaken. Het is allemaal heel makkelijk. 

Dit krijg je precies: 

 ▶ een betaal- en spaarrekening in één

 ▶ gratis Betaalpas

 ▶ gratis Internet Bankieren

 ▶ altijd op de hoogte van je saldo en al je bij- en 

afschrijvingen, via gratis sms-alerts, e-mail en de 

Mobiel Bankieren app op je telefoon

 ▶ zelf je pincode kiezen

Als je 18 wordt, zetten we je rekening vanzelf om in 

een gratis Studenten Pakket.

De Jongerengroeirekening, wat kun je er 
allemaal mee?

Geld ontvangen

Zakgeld, verjaardagsgeld, geld van je bijbaan: je kunt 

het allemaal op je rekening laten storten. Via Internet 

Bankieren, de Mobiel Bankieren app, e-mail en sms weet 

je altijd wat er op je rekening staat. Maken je ouders 

vaker een vast bedrag naar je over, zoals zakgeld of 

kleedgeld? Dan kun je ze vragen of ze dit voortaan met 

een automatische betalingsopdracht willen doen. Wel zo 

makkelijk, en jij weet precies wanneer het binnenkomt! 

Geld overmaken

Je sportclub of een abonnement op een tijdschrift kun 

je voortaan zelf via je eigen bankrekening betalen. Met 

Internet Bankieren gaat dit heel makkelijk. Maandelijks 

terugkerende uitgaven regel je in één keer met een 

automatische overschrijving. Het geld gaat dan elke 

maand vanzelf van je bankrekening naar het rekening-

nummer dat jij hebt opgegeven. 

Pinnen

Met je eigen betaalpas en pincode kun je betalen in winkels 

en geld opnemen bij geldautomaten. Er moet dan natuurlijk 

wel geld op je rekening staan. Samen met je ouders spreek 

je af hoeveel je maximaal kunt pinnen. Je pincode is van jou 

alleen. Zorg er dus voor dat niemand hem te weten komt. 

Sparen

Over het geld op je rekening krijg je rente. 

Op abnamro.nl/spaarrentes zie je de actuele rente.

Wil je zelf Internet Bankieren? Kom dan langs op 

een van onze kantoren. Vraag wel of je vader of 

moeder meegaat. Met je ouders bepaal je wat 

je wel en niet via Internet Bankieren kunt doen. 

Zo leer je goed met geld omgaan. 

Een rekening aanvragen kan ook meteen via

internet. Op abnamro.nl/jongeren vind je 

hier meer informatie over.

Voor kinderen

https://www.abnamro.nl/nl/prive/sparen/spaarrente/index.html
https://www.abnamro.nl/nl/prive/kinderen-en-geldzaken/blogs/weet-jij-wat-er-met-je-geld-gebeurt.html?pos=vku_jongeren
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Voor kinderen

“ Ik heb nu de telefoon van mijn broer, echt een súperoud ding. ‘Een nieuwe smartphone 

koop je zelf maar’, zeiden m’n ouders. Maar als ik de helft heb gespaard, betalen zij de rest.”



Mobiel Bankieren is heel handig. 
Je ziet meteen wat er met je geld gebeurt.
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Voor kinderen

Automatisch overschrijven
Krijg je elke maand zak- of kleedgeld van je ouders? 

Dan kunnen zij de bank opdracht geven om het bedrag 

voortaan op een vast tijdstip van hun rekening naar die 

van jou over te maken. Zo kunnen ze het nooit vergeten 

en heb jij altijd op tijd je geld. 

Pinnen, zo doe je dat!
Met een betaalpas en pincode kun je bedragen opnemen 

bij geldautomaten en betalen in winkels. Wil je pinnen 

bij een geldautomaat? Stop dan je pas erin, toets je 

pincode in en kies het bedrag dat je nodig hebt. Als er 

genoeg geld op je rekening staat, komt het geld er uit. 

In een winkel betalen met een pinapparaat is net zo 

makkelijk. Stop je pas in de betaalautomaat en wacht 

tot je het bedrag ziet. Klopt het? Toets dan je pincode 

in en druk op ‘Akkoord’. Staat er voldoende geld op je 

rekening, dan gaat de betaling verder vanzelf. 

Contactloos betalen
Met contactloos betalen betaal je sneller en makkelijker. 

De betaalpas tegen de betaalautomaat aanhouden is 

genoeg. Wereldwijd gebruiken miljoenen mensen 

deze manier van betalen. Zo reken je snel bedragen 

tot € 25,- af zonder pincode. Voor betalingen boven 

€ 25,- moet je wel je pincode gebruiken. Je kunt met de 

pas uiteraard ook gewoon pinnen zoals je gewend bent.

 

Als je een eigen spaar- of betaalrekening hebt, dan krijg je 

met allerlei nieuwe dingen te maken. Pinnen en betalen 

via je mobiel, bijvoorbeeld. Hieronder geven we je alvast 

wat handige informatie over geld. 

Waarom zou je eigenlijk sparen?
De meeste dingen worden in de loop van de tijd 

duurder. Dat heet ‘inflatie’. Misschien kost je favoriete 

game over tien jaar dus veel meer dan je er nu voor 

betaalt. Bij de bank krijg je rente over je spaargeld.

Zo simpel gaat geld overmaken
Betalen doe je snel en makkelijk via Internet Bankieren 

of Mobiel Bankieren. Meteen na de betalingen zie je wat 

het nieuwe bedrag op je rekening is. Natuurlijk zie je ook 

welke bedragen er op je rekening zijn bijgeschreven. 

Zo heb je altijd overzicht over je geld. Ook kun je jouw 

rekening een eigen plaatje geven, zodat je hem snel 

herkent.

Mobiel Bankieren
Heb je een abonnement op een tijdschrift of ben je 

ergens lid van? Via Mobiel Bankieren kun je dat heel 

makkelijk en snel betalen. Je ziet dan meteen hoeveel 

geld je nog over hebt.

 

Meer over geld



Hoe gebruik je je pincode?
 ▶ Kies niet je geboortedatum als pincode.

 ▶ Schrijf je pincode niet op.

 ▶ Vertel je pincode nooit aan anderen.

 ▶ Laat niemand meekijken als je je code intoetst.

 ▶ Berg je bankpas altijd goed op, laat hem nergens los 

liggen.

 ▶ Vertrouw je iets niet of voel je je onveilig? Neem dan 

geen geld op.

 ▶ Bij verlies of diefstal: laat je bankpas meteen blokkeren 

door ABN AMRO.

Zorg ervoor dat je het nummer van ABN AMRO bij de 

hand hebt: 0900 - 0024*.

*  Voor dit gesprek betaal je je gebruikelijke belkosten. Jouw telefoonaanbieder
   bepaalt deze kosten.

Meer over geld

Wat gebeurt er op je rekening?

Via Internet en Mobiel Bankieren kun je op elk 

moment zien welke bedragen er van je rekening 

zijn afgeschreven en welke erop zijn gestort. 

Meestal staat er ook precies bij in welke winkel 

je hebt betaald, uit welke geldautomaat je hebt 

gepind of wie er geld op je rekening heeft 

gestort.
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“ Krijg ik eindelijk kleedgeld, zeurt m’n moeder dat ze het niet mooi vindt wat ik koop. Nee duh. 

Daarom wil ik ook zelf mijn kleren kopen.”
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ABN AMRO is op verschillende manieren bereikbaar, 
24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Informatie en advies

Internet

Kijk op abnamro.nl/kinderen voor uitgebreidere 

informatie over betalen en sparen voor kinderen 

en ouders.

Advies
Heeft u vragen over een rekening voor uw kind of de 

financiën van uw gezin? Kom dan langs bij een van 

onze kantoren, of bel 0900 - 0024*. Telefonisch zijn we 

24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Brochures
Onze andere brochures liggen op onze kantoren voor 

u klaar. U kunt ze ook telefonisch aanvragen via 

0900 - 0024*.

*  Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder 
bepaalt deze kosten.

https://www.abnamro.nl/nl/prive/kinderen-en-geldzaken/index.html
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Over ABN AMRO
ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN AMRO’) is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) te Amsterdam (Nederland). Het telefoonnummer is 0900 - 0024*. 
Het internetadres van ABN AMRO is abnamro.nl

ABN AMRO staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V., de Autoriteit Financiële Markten en de Europese Centrale Bank. ABN AMRO kan optreden als:
 aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten;
 bemiddelaar en adviseur van betaal-, spaar-, krediet- en verzekeringsproducten;
 beleggingsonderneming voor alle beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten en nevendiensten.

Informatie over de klachtenregeling van ABN AMRO en de geschilleninstantie waarbij ABN AMRO is aangesloten kunt u vinden op abnamro.nl/klachtenregeling of opvragen 
via telefoonnummer 0900 - 0024*. 

Op ABN AMRO zijn het beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel van toepassing. Meer informatie daarover kunt u vinden op: abnamro.nl/garantieregeling 
of opvragen via telefoonnummer 0900 - 0024*.

ABN AMRO is ingeschreven in het Handelsregister K.v.K. Amsterdam onder nummer 34334259. Het btw-identificatienummer van ABN AMRO is NL820646660B01.

Over deze brochure
In deze brochure staat alleen algemene informatie. Dat betekent dat deze informatie niet voor uw persoonlijke situatie is geschreven. We geven u in de brochure daarom 
geen persoonlijk advies om iets wel of niet te doen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als u alleen op basis van de informatie in de brochure een beslissing neemt. 

ABN AMRO besteedt grote zorg bij het opstellen van de brochure. Gewijzigde wet- en regelgeving kunnen echter maken dat informatie in deze brochure niet meer juist is. 
ABN AMRO heeft de auteursrechten.

Deze brochure is bedoeld voor onze klanten in Nederland. We kunnen er niet voor instaan dat de informatie in de brochure ook bruikbaar is in andere landen.

* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.

https://www.abnamro.nl/nl/prive/index.html
https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/klachtenregeling/index.html?pos=vku_klachtregeling
https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/depositogarantiestelsel.html?pos=vku_garantieregeling


abnamro.nl/kinderen

https://www.abnamro.nl/nl/prive/kinderen-en-geldzaken/index.html

