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“ Eigenlijk ging het al jaren niet meer goed tussen ons. Niet dat er een ander was, maar de 

liefde was over. Gelukkig waren we het daarover eens. Onbewust ontstonden er steeds meer 

irritaties. De sfeer werd er niet beter op. De kinderen reageerden daar ook op. Ze hebben 

veel meer door dan je soms denkt. Een paar weken geleden hebben we de knoop doorgehakt. 

Een emotioneel moment. Want je hebt toch van elkaar gehouden, samen kinderen en jaren 

met elkaar geleefd. Toch voelt het tegelijk als een opluchting. Het begin van een nieuwe 

toekomst. Ondanks dat we regelmatig ruzie hebben, hebben we vanaf het begin gezegd: we 

moeten de zaken goed regelen; voor onszelf, maar zeker voor de kinderen. Het kan ook een 

vechtscheiding worden, weten we van vrienden. Zo willen wij het niet.”
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Als u en uw partner uit elkaar gaan, komt er veel op u 

af. In een periode waarin u er niet altijd met uw hoofd bij 

bent, moet u veel regelen en belangrijke beslissingen 

nemen. Wie gaat waar – met de kinderen – wonen? 

Hoe regelen we alles financieel? Moet ik misschien 

meer gaan werken? Wie gaat onze scheiding verzorgen? 

Hoe zit het met onze bank- en verzekeringszaken? 

Wat doen we met de spullen? Dingen regelen en 

beslissingen nemen in een emotioneel heftige tijd is 

niet eenvoudig, maar wel nodig. Daarom is het belangrijk 

dat u het praktisch en zorgvuldig aanpakt en op tijd 

deskundig advies inschakelt. 

Ga zo snel mogelijk in gesprek met uw adviseur
Het is verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen 

met een adviseur van ABN AMRO om inzicht te krijgen in 

uw financiële situatie en de stappen die u kunt nemen. 

Deskundige begeleiding geeft veel rust in deze hectische 

periode.

Welke stappen u moet nemen, hangt onder meer af 

van de wijze waarop u samenleeft. Maar ook of u samen 

kinderen heeft, in een huur- of koopwoning woont en 

veel of weinig gezamenlijke bank- en verzekeringszaken 

heeft.

 

Woont u ongehuwd samen?
Als u ongehuwd samenwoont en samen kinderen 

heeft, bent u wettelijk verplicht de afspraken over de 

zorg voor de kinderen vast te leggen in een ouder-

schapsplan. Heeft u geen kinderen, dan kunnen u en uw 

partner ‘gewoon’ uit elkaar gaan. U heeft dan niet te 

maken met wettelijke regels. Dit lijkt de zaak makkelijker 

te maken, maar in de praktijk ontstaan juist hierdoor 

discussies. Bijvoorbeeld over de afspraken die u heeft 

gemaakt in de samenlevingsovereenkomst of over 

de gezamenlijke woning. Goed advies en afspraken 

zorgvuldig vastleggen zijn dan van groot belang. 

Moeten uw bankzaken worden gewijzigd? Uw adviseur 

van ABN AMRO regelt dit graag voor u. 

Bent u getrouwd of geregistreerd partner?
Wilt u scheiden en bent u getrouwd of geregistreerd

partner? Dan dient u de echtscheiding officieel via de

rechter te laten uitspreken (geregistreerd partners 

zonder kinderen die het met elkaar eens zijn over de 

scheiding, hebben deze plicht niet). Dit kan op twee 

manieren worden geregeld: in onderling overleg via een 

gemeenschappelijk verzoek, of via een ‘vechtscheiding’, 

met ieder een eigen advocaat. In de toekomst is scheiden 

zonder rechter waarschijnlijk ook voor echtparen zonder 

minderjarige kinderen mogelijk. Het is nog onduidelijk 

wanneer dit in de wet wordt opgenomen. 

Op onze website abnamro.nl/scheiden vindt u actuele 

informatie.

Samenlevingsvorm is van invloed op veel zaken die 
u moet regelen.

Hoe nu verder?
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https://www.abnamro.nl/nl/prive/advies/scheiden/index.html?pos=vku_campagnescheiden


“ Toen we trouwden, stond ik erop om huwelijkse voorwaarden vast te leggen. Iedereen vond 

dat raar, want we hielden toch van elkaar? Vrienden vroegen of ik zo weinig geloof in onze 

relatie had, dat ik me nu al aan het indekken was. Maar dat was echt niet zo. Ook ik ging 

ervan uit dat we lang en gelukkig samen zouden leven. Nu heb ik spijt dat we niet ieder jaar 

hebben ‘verrekend’, want die huwelijkse voorwaarden zijn daardoor waardeloos geworden.” 

Overlegscheiding Vechtscheiding

U beslist zelf De rechter beslist

Kosten beheersbaar Hoge kosten

Redelijke doorlooptijd Lange doorlooptijd

Afspraken voor de toekomst mogelijk Geen afspraken voor de toekomst mogelijk

U hoeft niet zelf naar de rechtbank (schriftelijke afhandeling) U moet beiden naar de rechtbank (mondelinge behandeling)

Alles in één keer afgehandeld Afhandeling in meerdere stappen
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De juiste adviseur op het juiste moment.

ABN AMRO
en Scheidingsexpert 
ABN AMRO werkt samen met Scheidingsexpert 

Nederland voor het verzorgen van advies en bemiddeling 

bij scheiden. Belangrijke pijlers van de werkwijze van 

Scheidingsexpert zijn onafhankelijkheid en deskundigheid. 

Onafhankelijkheid wordt gewaarborgd doordat Scheidings- 

expert op geen enkele wijze betrokken is bij de verkoop 

van financiële producten en geen provisie ontvangt van 

financiële instellingen.

Uw adviseur van ABN AMRO geeft inzicht in
uw financiën
Uw adviseur helpt u graag om uw financiële- en verzeke-

ringszaken op een rij te zetten. Welke producten heeft u 

met uw partner bij ons afgesloten? Wat wilt u dat daar- 

mee gaat gebeuren? Als u dit wilt, is het vaak direct na 

het gesprek al mogelijk om bepaalde producten voor u 

aan te vragen, zoals een betaal- of spaarrekening. 

Meestal kan dit echter pas nadat u samen definitieve 

afspraken over de scheiding heeft gemaakt. Uw adviseur 

verwijst u hiervoor, indien u dit wenst, vrijblijvend door 

naar Scheidingsexpert. Zijn de afspraken al vastgelegd 

in een getekend echtscheidingsconvenant of heeft de 

rechter de echtscheiding al uitgesproken? Dan adviseert 

uw adviseur u graag bij het uitvoeren van alle afspraken 

die bij de scheiding gemaakt zijn. Ook neemt hij of zij 

uw nieuwe situatie volledig met u door, zodat al uw 

bankzaken weer op orde zijn.

Scheidingsexpert: mediation met een oplossing
Uw scheidingsexpert verzorgt op uw verzoek de gehele

scheiding, inclusief de afhandeling via de rechtbank.

Altijd in onderling overleg en in uw beider belang. 

Uw scheidingsexpert is zowel Register Financieel Echt-

scheidingsadviseur (RFEA) als MfN-registermediator 

met de aantekening familiemediation en staat ingeschreven 

bij de Raad voor Rechtsbijstand. Door middel van een 

uniek rekenmodel geven zij inzicht in de portemonnee 

na scheiding. Hierdoor kunt u weloverwogen keuzes 

maken voor de toekomst van u en uw kinderen.

Samenwerking adviseur ABN AMRO en 
Scheidingsexpert: minder zorgen in moeilijke 
tijden
Voor veel van uw vragen tijdens de scheiding heeft u

verschillende adviseurs nodig. Dit geeft u een extra zorg in 

een toch al hectische periode. Uw adviseur van ABN AMRO 

en uw scheidingsexpert nemen deze zorg uit handen. 

Indien u hiervoor toestemming geeft, stemmen zij 

gedurende het gehele scheidingstraject de adviezen 

met elkaar af. Uiteraard houden zij u hiervan op de hoogte. 

Hierdoor heeft u snel zekerheid of de afspraken die u 

beiden wenst financieel haalbaar zijn, bijvoorbeeld over 

de woning. Daarnaast worden de afspraken die u heeft 

gemaakt uitgebreid vastgelegd in het echtscheidings-

convenant. Om het u makkelijk te maken licht uw 

scheidingsexpert deze afspraken toe aan uw adviseur 

van ABN AMRO. Deze kan hierdoor snel uw bankzaken 

na de scheiding aanpassen en u hierin adviseren. 

Kijk op abnamro.nl/scheiden voor meer informatie. 
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“ Na mijn scheiding moest ik weer een eigen rekening hebben, om mijn huur te kunnen 

betalen en salaris te ontvangen. Gelukkig kon ik dat snel regelen. Er waren heel wat dingen 

rond de scheiding die minder snel gingen. Zoals afspraken maken met mijn ex.”

Meer weten over Scheidingsexpert?
 
Kijk op scheidingsexpert.nl/abnamro of bel 088 - 831 23 20.
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U schakelt een notaris in bij een gezamenlijke 
koopwoning
Als u met elkaar heeft afgesproken dat uw partner de

woning én de hypotheek overneemt, moet dit notarieel

worden vastgelegd. Vergeet dan niet om deze wijziging 

ook met uw bank- of hypotheekadviseur te bespreken en 

vast te leggen. Anders blijft u mogelijk medeverant-

woordelijk (hoofdelijk aansprakelijk) voor het betalen 

van de openstaande hypotheekschuld. Besluit u tot 

verkoop van de woning? En bent u in gemeenschap van 

goederen getrouwd óf een geregistreerd partnerschap 

aangegaan? Dan valt de waarde van de woning onder 

het gezamenlijke vermogen (bezittingen en schulden),  

dat tussen u beiden verdeeld moet worden. Indien de 

scheiding is geregeld door Scheidingsexpert en u dit 

wenst, wordt dit door uw scheidingsexpert samen met 

uw adviseur van ABN AMRO voor u geregeld.

Als de woning op één naam komt
te staan

Stel, u heeft samen een koophuis dat eigendom 

is van u beiden. Als uw partner hier alleen in 

wil blijven wonen, moet hij of zij de helft van 

het huis van u kopen. Doordat de hypotheek 

dan volledig op zijn of haar naam komt te staan, 

moet de hypotheek worden aangepast. Ook 

moet u voor uzelf het zogeheten ontslag uit 

de hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. 

Want meestal bent u beiden nog hoofdelijk 

aansprakelijk. Dat wil zeggen dat ieder van 

u voor de hele hoofdsom (= openstaande 

hypotheekschuld) aansprakelijk is.

Wat heeft u nodig voor aanvraag ontslag 
hoofdelijke aansprakelijkheid?

Om de aanvraag ontslag hoofdelijke aansprake-

lijkheid in behandeling te kunnen nemen, heeft 

u een getekend echtscheidingsconvenant nodig. 

Als Scheidingsexpert u begeleidt bij de scheiding, 

kan dit al zonder echtscheidingsconvenant. Uw 

adviseur van ABN AMRO kan het verzoek al in 

behandeling nemen aan de hand van de uitgangs-

punten voor het echtscheidingsconvenant 

die uw scheidingsexpert aan hem doorgeeft. 

Op basis van die uitgangspunten wordt uw aanvraag 

beoordeeld en wordt bekeken of de hypotheek-

last nog steeds betaalbaar is voor de partner die 

in het huis blijft wonen. Als de aanvraag wordt 

goedgekeurd, maken wij meteen een offerte voor 

u en zetten uw aanvraag in gang. Als de aanvraag 

niet wordt goedgekeurd, zoekt uw scheidings-

expert samen met u direct een andere oplossing. 

Pas daarna wordt het echtscheidingsconvenant 

opgesteld op basis van die laatste uitgangspunten. 

Hierdoor heeft u altijd een uitvoerbaar echtscheidings- 

convenant en heeft u allebei snel zekerheid. 

Uw adviseur van ABN AMRO informeert u graag 

uitgebreid verder over dit onderwerp.

Ook in de toekomst staan ABN AMRO en 
Scheidingsexpert samen voor u klaar
Bij veranderingen in de toekomst ontstaan er opnieuw

vragen over de afspraken en bankzaken die bij de 

scheiding zijn gemaakt en geregeld. Of het nu gaat om 

een wijziging in uw inkomen, een verhuizing of gaan 

samenleven met een nieuwe partner. Ook dan staan uw 

adviseur van ABN AMRO en uw scheidingsexpert voor 

u klaar om u hierin te adviseren. Uw scheidingsexpert 

gaat met u en uw ex-partner in gesprek om te voor-

komen dat er over de gewenste aanpassingen in het 

echtscheidingsconvenant een conflict ontstaat. 
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“ We waren zo uit elkaar gegroeid, dat onze relatie meer leek op die van een broer en zus. En 

ja, daarvoor is het leven echt te kort. Dus besloten we om uit elkaar te gaan. We zijn nog 

steeds maatjes, dus de scheiding gaat van een leien dakje. En de praktische zaken zijn ook 

geen groot probleem. Ik vind het soms wel moeilijk dat ik nu alles alleen moet doen. 

Sommige financiële beslissingen zijn best lastig om te nemen.”

De gewijzigde afspraken worden daarna voor u vastgelegd 

in een aanvullend echtscheidingsconvenant. Uw adviseur 

van ABN AMRO adviseert u over de mogelijke aan-

passingen in uw bankzaken en regelt deze voor u.

Ook bij mediation recht op 
gesubsidieerde rechtshulp 

Tot een bepaald inkomen en vermogen kunt u bij 

mediation in aanmerking komen voor gesubsidieerde 

rechtshulp. Uw scheidingsexpert informeert u 

hierover en regelt dit voor u als u hier recht op 

heeft. Informatie over gesubsidieerde rechtshulp: 

rvr.org
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Stap 1: Laat u deskundig informeren

Heeft u het besluit genomen om uit elkaar te gaan? 

Dan bent u voor het bespreken en regelen van uw 

financiële zaken welkom bij een adviseur van ABN AMRO. 

Het is belangrijk zo spoedig mogelijk deskundig advies in 

te winnen. Dit om rust te brengen en een vechtscheiding

te voorkomen. Uw adviseur van ABN AMRO informeert 

u over de stappen die u te wachten staan, zodat u goed 

weet waar u aan toe bent. Als u dit wenst, regelt 

uw adviseur van ABN AMRO dat Scheidingsexpert 

vrijblijvend contact met u opneemt om u te begeleiden 

bij de scheiding. 

Wij begeleiden graag uw scheiding en maken 
uw bankzaken in orde.  

Welke stappen moet
u nemen?
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Laat u deskundig 
informeren

    U besluit te gaan scheiden
    Afspraak maken met uw adviseur van ABN AMRO
    Uw adviseur van ABN AMRO informeert u over stappen in uw scheidingsproces
    Uw adviseur van ABN AMRO zorgt er voor dat Scheidingsexpert vrijblijvend contact met u opneemt

Breng uw financiële
situatie in kaart

    Uw adviseur van ABN AMRO kan sommige bankproducten al direct voor u aanvragen
    Uw scheidingsexpert bespreekt met u de financiële, juridische en fiscale gevolgen van de 

scheiding
    Uw scheidingsexpert geeft op basis van uw wensen inzicht in de mogelijke oplossingen
    Uw scheidingsexpert stemt op uw verzoek de mogelijke oplossingen af met uw adviseur van 

ABN AMRO

Leg de scheiding
officieel vast

    Uw scheidingsexpert stelt het echtscheidingsconvenant op
    Uw scheidingsexpert dient het echtscheidings verzoek in bij de rechter en zorgt voor 
     inschrijving bij de burgerlijke stand

Wijzig bestaande 
bankproducten en/of  
vraag nieuwe aan

    Uw scheidingsexpert informeert op uw verzoek uw adviseur van ABN AMRO over de met u 
gemaakte afspraken

        Uw adviseur van ABN AMRO geeft advies over uw producten en diensten en wijzigt ze 
volgens uw wensen

Vergeet de 
laatste zaken niet

    Controleer of alles goed is aangepast voor uw eigen financiële situatie
    Informeer instanties over uw gewijzigde situatie

 1.  

 3.  

 4.  

 5.  

 2.  



Stap 2: Breng uw financiële situatie in kaart

Als u uit elkaar gaat, moeten de gezamenlijke bezittingen

en schulden worden verdeeld. Woont u samen en heeft 

u niets vastgelegd? Dan zult u dit ‘in goed overleg’ 

moeten doen. Uw adviseur van ABN AMRO informeert 

uw scheidingsexpert over al uw lopende bankzaken, 

als u hiervoor toestemming geeft. U heeft hier dan 

geen omkijken naar. Uw scheidingsexpert geeft u 

inzicht in de mogelijke oplossingen. Is het bijvoorbeeld 

haalbaar om het huis en de hypotheek op uw naam 

te zetten? En wat zijn de gevolgen daarvan voor uw 

portemonnee? Om u snel duidelijkheid te bieden, geeft 

uw scheidingsexpert alle uitgangspunten voor het 

convenant door aan uw adviseur van ABN AMRO. Deze 

kan uw hypotheekaanvraag daarmee snel beoordelen 

en in gang zetten als de aanvraag wordt goedgekeurd.

Nuttige websites
Op de volgende websites vindt u uitgebreide 

en nuttige informatie over verschillende onder-

werpen die met uit elkaar gaan te maken hebben.

abnamro.nl/scheiden

Op deze site vindt u meer informatie over 

scheiden en gerelateerde onderwerpen. 

rijksoverheid.nl  

Klik op het onderwerp ‘Familie, jeugd en gezin’.

berekenkinderalimentatie.nl/abnamro

Op deze site kunt u kinderalimentatie 

gratis berekenen met de Kinder Alimentatie 

Reken Tool.

Liever elk een eigen adviseur?

Dat kan natuurlijk ook. Geeft u dit dan door aan 

uw eigen adviseur. Hij of zij zorgt er dan voor 

dat de financiële zaken van één van u behartigd 

worden door een collega-adviseur. Natuurlijk 

zorgen wij voor een zorgvuldige overdracht van 

uw bankzaken. Houdt u er wel rekening mee 

dat voor veel producten die u samen heeft 

afgesloten, een handtekening van u beiden 

nodig is om deze op te heffen.  

Samen langskomen werkt sneller
Kom bij voorkeur samen met uw partner 
bij ons langs. U krijgt dan tegelijk dezelfde 
informatie, waardoor de scheiding van 
de financiële producten zorgvuldig en 
sneller zal verlopen.

“ De dag dat we het de kinderen 
moesten vertellen, is de zwartste 
uit mijn leven.”
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Eigen betaalrekening kan vaak direct worden 
geregeld
Nog voor de scheiding definitief is uitgesproken, kan 

uw adviseur van ABN AMRO al direct bepaalde producten 

voor u openen. Bijvoorbeeld een nieuwe betaalrekening 

of spaarrekening die alleen op uw naam moet komen 

te staan. Zo houdt u goed zicht op de uitgaven die u 

gaat maken. Het is vaak wel verstandig dit na overleg 

met uw partner en uw scheidingsexpert te doen, zodat 

hierdoor geen irritaties kunnen ontstaan.

Bent u getrouwd, dan wordt er een zogeheten echt-

scheidingsconvenant opgesteld. Dit doet uw scheidings- 

expert voor u. Hierin staan de afspraken die u met uw 

partner maakt. Bijvoorbeeld over de verdeling van de 

bezittingen, waar u beiden gaat wonen, de eventuele 

alimentatie en het ouderschapsplan. Nadat u het 

convenant beiden heeft ondertekend voor akkoord, 

wordt dit ingediend bij de rechtbank. U bent pas 

officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter is 

ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 

Als u het samen snel met elkaar eens bent, kan een 

scheiding binnen drie maanden worden uitgesproken. 

Heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan moet dit 

bij een scheiding worden opgeheven. Ook dit kan uw 

scheidingsexpert voor u verzorgen. Als u ‘samenwonend’ 

bent zonder samenlevingscontract, heeft u geen officiële 

documenten nodig om het uit elkaar gaan te bevestigen. 

Heeft u wel een samenlevingscontract? Dan staan daar 

de afspraken in die u met elkaar heeft gemaakt. Wat er 

eventueel verder geregeld moet worden, hangt af van 

de voorwaarden in het contract en geeft vaak vraag-

tekens. Uw scheidingsexpert kan u hierover adviseren.

Wanneer heeft u een convenant nodig?
Vaak is dit één van de stukken die wij nodig hebben om

nieuwe financiële producten aan te vragen of bestaande

producten te wijzigen. Dit hebben we ook nodig om uw 

(toekomstige) persoonlijke en financiële situatie door te 

spreken. Voor een aantal producten of diensten is eerst 

alleen een concept convenant voldoende. Als Scheidings- 

expert u begeleidt bij de scheiding, nemen wij een 

hypotheekaanvraag al in behandeling zonder (concept) 

convenant. 

Stap 4: Wijzig bestaande bankproducten 
en/of vraag nieuwe aan

Sommige bankproducten, zoals een betaalrekening,

kunnen wij vaak al vóór de scheiding voor u aanvragen.

Gaat het bijvoorbeeld om een levensverzekering

of bankspaarproduct? Dan kunnen wij deze producten

alvast met u bespreken aan de hand van het concept 

convenant. Om uw hypotheek en andere producten of 

diensten te wijzigen, op te heffen en definitief in orde 

te maken, hebben wij wel een definitief convenant 

nodig. Dit geldt ook als u gebruikmaakt van de diensten 

van Scheidingsexpert. 

Stap 5: Vergeet de laatste zaken niet

Als u met uw ex-partner een eigen woning had, moet 

u na de scheiding vaak nog een keer naar de notaris. 

Bijvoorbeeld voor de officiële overdracht. Dit is ook een 

goed moment om andere instanties te informeren (zoals 

de gemeente en het energiebedrijf), een eventueel 

testament te wijzigen, de belastingaangifte voor 

het jaar van de scheiding op te laten stellen en de 

gevolgen voor uw pensioen in kaart te laten brengen. 

Uw adviseur van ABN AMRO helpt u samen met uw 

scheidingsexpert met deze laatste zaken. Het spreekt 

voor zich dat uw adviseur er alles aan zal doen om u te 

helpen uw financiële leven weer zo snel mogelijk alleen 

voort te kunnen zetten.

Stap 3: Leg de scheiding officieel vast
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Meer informatie over bankzaken? 
Op abnamro.nl/scheiden vindt u meer informatie over 

scheiden en hieraan gerelateerde onderwerpen. 

Internationale aspecten bij echtscheiding
Bent u in het buitenland getrouwd? Heeft u of uw 

partner een andere nationaliteit, of woont u of uw 

partner in het buitenland? Dan krijgt u bij een scheiding 

te maken met internationale aspecten. Dat maakt 

een echtscheiding nog ingewikkelder dan het al is.

Bij internationale echtscheidingen moet altijd eerst

vastgesteld worden welke aspecten u in Nederland 

kunt regelen en welke niet. Denk aan alimentatie, 

vermogen, pensioen of afspraken over de kinderen. 

Welk recht van toepassing is, kan per onderwerp 

anders zijn. Daarom is het van belang dit per onderwerp 

te onderzoeken, zodat u weet wat de gevolgen zijn. 

Samen met Scheidingsexpert kunnen we u in dit 

ingewikkelde traject begeleiden en inzicht geven in de 

mogelijkheden. Uw adviseur van ABN AMRO en uw 

scheidingsexpert helpen u in uw eigen taal of schakelen 

een tolk voor u in.
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U hoeft niet met de scheiding te wachten tot 
uw woning is verkocht
Als u heeft besloten uit elkaar te gaan en de woning in 

de verkoop te zetten, lijkt het logisch eerst de verkoop 

af te wachten. Dit is echter niet nodig. De financiële 

gevolgen van het in de verkoop staan en van de toekomstige 

verkoop kunnen direct inzichtelijk worden gemaakt. 

Hierdoor kunnen de financiële afspraken over de woning 

per periode worden afgesproken en vastgelegd in het 

convenant. Ook kunt u hierdoor financiële verrassingen 

voorkomen. Dit geeft rust en duidelijkheid in een onzekere 

verkoopperiode.

U wilt in uw gezamenlijke koopwoning blijven 
wonen?
Als dit huis op naam van u beiden staat, moet u de helft

van het huis van uw ex-partner kopen. Een onafhankelijke

makelaar kan voor u de waarde van de woning taxeren.

Over de eventuele overwaarde of restschuld van het 

huis moet u afspraken met elkaar maken. Voor deze en 

andere zaken rond de eigen woning bent u welkom bij 

uw adviseur van ABN AMRO.

Betaalt uw ex-partner de hypotheekrente? 
Blijft u in de gezamenlijke eigen woning wonen, dan 

kunnen de fiscale gevolgen erg verschillend zijn. Een 

voorbeeld: blijft uw ex-partner de volledige hypotheekrente 

betalen? Dan wordt dit mogelijk fiscaal gezien als 

ontvangen alimentatie. Uw scheidingsexpert kan u 

hierover verder informeren en dit correct in uw aangifte 

inkomstenbelasting verwerken.

Voortzetten hypotheek op één naam
Uw adviseur gaat graag voor u na of dit financieel 

haalbaar is voor u of uw partner. Het kan zijn dat dit 

niet het geval is. Mogelijke redenen hiervoor:

 ▶ De hypotheek was gefinancierd op twee inkomens. 

Het inkomen van de partner die de hypotheek 

overneemt, is niet toereikend.

 ▶ Er zijn andere schulden die eerst afgelost moeten 

worden. Het inkomen van de partner die de 

hypotheek overneemt, is hierdoor niet meer 

toereikend.

Meer informatie over scheiden en wonen? 
Kijk voor meer informatie op  

abnamro.nl/scheidenenwonen

Bij de scheiding een beroep doen op 
de NHG

Heeft u een hypotheek met Nationale 

Hypotheek Garantie (NHG)? Dan kunt u hier 

bij een scheiding wellicht een beroep op doen 

als de woning door de echtscheiding verkocht 

moet worden en de schuld hoger is dan de 

verkoopopbrengst. Uw adviseur kan u meer 

vertellen over de voorwaarden.

Een goede voorbereiding is later in uw voordeel. 

Goed om te weten
 

14

https://www.abnamro.nl/nl/prive/advies/scheiden/huis-en-hypotheek/index.html?pos=vku_scheidenenwonen


Heeft u samen met uw partner kinderen?
Gaat het om minderjarige kinderen en is er sprake van 

gezamenlijk gezag? Dan bent u verplicht om een ouder- 

schapsplan op te stellen. Deze regel geldt in Nederland 

sinds 2009. Het ouderschapsplan moet voldoen aan 

een aantal minimumeisen. Zo moeten er regelingen 

voor de kinderen in staan rond de omgang, de zorg, 

het onderwijs en de alimentatie. Verder heeft u elkaars 

toestemming nodig bij belangrijke beslissingen over 

de kinderen, waarvoor u beiden uw goedkeuring moet 

geven. Uw scheidingsexpert kan u hierin adviseren en 

het ouderschapsplan voor u opstellen.

Hoe zit het met het beslissingsrecht van kinderen?
Vaak wordt gedacht dat kinderen van 12 jaar en ouder

zelf mogen beslissen bij welke ouder ze gaan wonen.

Zolang ze nog minderjarig zijn (tot 18 jaar), mogen 

ze dat niet zelf bepalen. Ze mogen natuurlijk wel 

hun mening hierover geven. De rechtbank houdt daar 

rekening mee.

Wat gebeurt er met uw pensioen?
Als u uit elkaar gaat, kan dit gevolgen hebben voor het

pensioen dat u heeft opgebouwd. Als u getrouwd bent, 

zult u hierover in het echtscheidingsconvenant afspraken 

moeten maken. Uw scheidingsexpert kan u hiermee 

verder van dienst zijn.

Gaat u scheiden en heeft u samen een bedrijf? 
Dan kan dit vergaande gevolgen hebben voor uw

persoonlijke financiële situatie. Scheidingsexpert is ook

gespecialiseerd in scheidingsadvies aan ondernemers.

Uw adviseur van ABN AMRO brengt u graag in contact

met hen. Voor vragen over de bankzaken staat uw adviseur 

samen met uw zakelijk adviseur van ABN AMRO graag 

voor u klaar.

Voorkom toekomstige problemen en 
procedures
Veel van de toekomstige wijzigingen zijn op het moment 

van de scheiding al bekend. Bijvoorbeeld het bereiken 

van de 18 jarige leeftijd van een kind, met pensioen 

gaan of variaties in het inkomen. Het is verstandig hierover 

nu al afspraken te maken en vast te leggen in het 

convenant. Dit voorkomt mogelijke problemen in de 

toekomst en daardoor alsnog een gang naar de rechter.

Vergeet niet uw testament aan te passen 

Past u uw testament na een scheiding niet aan? 

Dan is de kans aanwezig dat uw ex-partner later 

toch nog van u kan erven. Met een goed testament 

kunt u veel ongewenste situaties voorkomen.
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Stappen 1.  Laat u deskundig
     informeren                    

 

2.  Breng uw persoonlijke en financiële situatie in kaart
                                                                                                          

         

3.      Leg de scheiding officieel vast 4.  Wijzig bestaande bankproducten 
      of vraag nieuwe aan

5.  Vergeet de laatste zaken niet

1A.  U zoekt hulp bij uw 
       scheiding

2A.  Start mediation 2B.  Gegevens verzamelen 2C.  Mediationgesprekken 
voeren

2D.  Woonwens toetsen 3.  Convenant definitief maken 4.  Gezamenlijke producten afhandelen 5.  Afrondend gesprek en informeren 
instanties

 U gaat uit elkaar, en nu? Wat moet 
u allemaal regelen en bij wie kunt 
u terecht voor hulp? 

 Bij mediation kiest u ervoor om met 
een mediator in onderling overleg 
afspraken te maken. Als u kiest 
voor Scheidingsexpert worden 
ook alle financiële, juridische en 
belastingzaken meegenomen.     

 Uw persoonlijke, juridische  
en fiscale gegevens zijn nodig om 
u beiden inzicht te geven in uw 
portemonnee na de scheiding.

 De mediator begeleidt u 
tijdens de gesprekken, 
zodat de uitkomst voor 
beide partijen eerlijk voelt 
en rust geeft.

  Is uw woonwens haalbaar?  
Als een van beiden in het 
koophuis wil blijven wonen, 
moet de hypotheek op één 
naam worden gezet. Gaat de 
bank hiermee dan akkoord?

 De afspraken worden vastgelegd, u tekent 
er beiden voor, uw scheiding is een feit.

 Nu uw scheiding officieel is, 
kunnen uw bankproducten 
aangepast worden aan uw nieuwe 
situatie.

  Uw scheiding is achter de rug, 
tijd om de puntjes op de i te zetten.

Dit doet u zelf  �   Vertel het samen aan de kinderen. Dit 
geeft hen het gevoel dat jullie samen 
hun ouders blijven en samen voor hen 
blijven zorgen.

 �   Kies bewust voor een overlegscheiding 
of een vechtscheiding. Samen in over-
leg met een mediator of tegenover 
elkaar met ieder een eigen advocaat.

 �   Kies een deskundige, onafhankelijke 
expert. Iemand die in uw beider belang 
zorgt dat uw scheiding soepel verloopt.

 �   Neem geen overhaaste stappen. Wijzig 
geen (bank)zaken zonder overleg 
vooraf met uw toekomstige ex-partner.

 �   Teken de mediation-overeenkomst.
 �   Teken de volmacht, zodat Scheidings-

expert uw financiële gegevens mag 
opvragen bij ABN AMRO.

 �   Verzamel de benodigde persoonlijke, 
juridische en fiscale gegevens.

 �   Probeer in alle redelijkheid 
samen duidelijke afspraken te 
maken.

 �   Als u geen gebruik maakt 
van de dienstverlening door 
Scheidingsexpert, zorg dan 
eerst voor een scheidings- 
convenant om zekerheid te 
krijgen over het op één naam 
zetten van uw hypotheek. 

 �    Onderteken het scheidingsconvenant en 
maak hiermee uw afspraken definitief.

 �   Zorg dat u uw scheidingsconvenant bij 
de hand heeft.

 �   Maak een afspraak met een adviseur van 
ABN AMRO. 
Als u met uw ex-partner een eigen woning 
had, moet u na de scheiding vaak nog een 
keer naar de notaris. Bijvoorbeeld voor de 
officiële overdracht van het huis.

 �   Controleer of alles goed is aangepast 
voor uw eigen financiële situatie.

 �   Informeer externe instanties over uw 
gewijzigde situatie zoals de gemeente en het 
energiebedrijf.  
Zie de checklist waar u aan moet denken na 
een scheiding.

Dit doet uw  
adviseur van
ABN AMRO

 �   Zorgt ervoor dat u vrijblijvend gebeld 
wordt door een scheidingsexpert.

 �   Bij uw mediation speelt de bank geen 
rol. Uw adviseur van ABN AMRO kan 
wel al sommige bankproducten voor 
u openen, zoals een eigen betaal- of 
spaarrekening.

 �   Verstrekt de gegevens die bij 
      ABN AMRO bekend zijn aan uw 

scheidingsexpert als u de volmacht 
heeft getekend.

 �   ABN AMRO speelt geen rol 
tijdens uw mediationtraject.

 �   Gaat al zonder convenant 
aan de slag op basis van een 
‘uitgangspuntenformulier’, 
als u gebruikmaakt van de 
dienstverlening door Schei-
dingsexpert.

 �   Geeft zekerheid of de hypo-
theek haalbaar is.  

 �   Bespreekt met u de gewenste 
hypotheekvorm, looptijd en  
rentevaste periode.

 �   Vraagt de gewenste lening 
voor u aan.

 �   ABN AMRO speelt geen rol bij het  
officieel vastleggen van de scheiding.

 �   Wijzigt uw gezamenlijke producten volgens 
de vastgelegde afspraken. Bijvoorbeeld: 
gezamenlijke betaal- of spaarrekeningen 
opheffen of overzetten op één naam, be-
voegdheden internetbankieren, gezamenlijke 
leningen of verzekeringen wijzigen. 

 �   Maakt uw hypotheekaanvraag meteen gereed 
voor passeren bij de notaris, als uw conve-
nant is opgesteld door Scheidingsexpert.

 �   Gaat met u in gesprek over uw hypotheek, 
als uw convenant niet is gemaakt door 
Scheidingsexpert. Geeft uitsluitsel over 
de haalbaarheid van uw woonwensen, be-
spreekt met u de gewenste hypotheekvorm, 
looptijd en rentevaste periode en vraagt de 
gewenste lening voor u aan.

 �   Controleert of alles naar tevredenheid is 
afgehandeld.

 �   Helpt u uw financiële leven zo snel mogelijk 
alleen voort te zetten. 

 �   Kan u inzicht geven in uw nieuwe financiële 
situatie met een financieel plan.

Dit doet uw  
scheidings-
expert 

 �    Informeert u over de stappen in het 
(echt)scheidingsproces.

 �   Geeft uitleg over de dienstverlening, 
toegespitst op uw persoonlijke situatie, 
en vertelt u wat de kosten zijn.

 �   Kijkt of u in aanmerking komt voor een 
vergoeding van de mediationkosten via 
uw rechtsbijstandsverzekering. 

 �   Zoekt uit of u recht heeft op gesub-
sidieerde rechtsbijstand en regelt de 
aanvraag.

 �   Gaat met u beiden in gesprek om uw 
wensen te bespreken over niet-  
financiële onderwerpen.

 �   Bespreekt met u onder andere de af-
spraken over de zorg voor de kinderen 
en u beider woonwensen.

 �   Vraagt uw bancaire en financiële 
gegevens op bij ABN AMRO met uw 
volmacht.

 �   Geeft u een checklist, zodat u weet 
welke gegevens u zelf nog moet 
aanleveren. Bijvoorbeeld spaartegoed 
bij een andere bank, uw huwelijkse 
voorwaarden en testament of uw 
belastingaangifte.

 �   Geeft u inzicht in uw portemonnee 
na de scheiding op basis van uw 
wensen en afspraken.

 �     Maakt het effect zichtbaar van 
toekomstige veranderingen en 
legt hierover afspraken vast. 
Hiermee voorkomt u mogelijke ‘tijd-
bommetjes’. Bijvoorbeeld: u bent 
ondernemer en heeft wisselende 
inkomsten. Of de kinderen gaan 
studeren. En wat betekent het als de 
alimentatieplichtige partner meer of 
minder gaat werken, gaat samen-
wonen of met pensioen gaat? 

 �   Bespreekt uw woonwensen 
in een vroeg stadium met 
de hypotheekadviseur van 
ABN AMRO, zodat u snel weet 
waar u aan toe bent.   

 �   Stelt het scheidingsconvenant op.
 �   Neemt ter controle met een tweede schei-

dingsexpert het convenant volledig door.
 �   Dient het scheidingsverzoek in bij de rechter.
 �   Zorgt voor inschrijving bij de burgerlijke 

stand.
 �   Verstrekt het scheidingsconvenant, de  

beschikking van de rechter en de inschrijving 
aan de adviseur van ABN AMRO.

 �   Speelt geen rol bij het wijzigen van uw 
bankproducten.

 �    Kan u inzicht geven in de situatie na overlijden 
van u of uw ex-partner en bespreekt, indien 
gewenst, het afdekken van financiële risico’s 
met uw adviseur van ABN AMRO.
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Duidelijkheid bij elke stap.

Wie doet wat bij een
scheiding?



Stappen 1.  Laat u deskundig
     informeren                    

 

2.  Breng uw persoonlijke en financiële situatie in kaart
                                                                                                          

         

3.      Leg de scheiding officieel vast 4.  Wijzig bestaande bankproducten 
      of vraag nieuwe aan

5.  Vergeet de laatste zaken niet

1A.  U zoekt hulp bij uw 
       scheiding

2A.  Start mediation 2B.  Gegevens verzamelen 2C.  Mediationgesprekken 
voeren

2D.  Woonwens toetsen 3.  Convenant definitief maken 4.  Gezamenlijke producten afhandelen 5.  Afrondend gesprek en informeren 
instanties

 U gaat uit elkaar, en nu? Wat moet 
u allemaal regelen en bij wie kunt 
u terecht voor hulp? 

 Bij mediation kiest u ervoor om met 
een mediator in onderling overleg 
afspraken te maken. Als u kiest 
voor Scheidingsexpert worden 
ook alle financiële, juridische en 
belastingzaken meegenomen.     

 Uw persoonlijke, juridische  
en fiscale gegevens zijn nodig om 
u beiden inzicht te geven in uw 
portemonnee na de scheiding.

 De mediator begeleidt u 
tijdens de gesprekken, 
zodat de uitkomst voor 
beide partijen eerlijk voelt 
en rust geeft.

  Is uw woonwens haalbaar?  
Als een van beiden in het 
koophuis wil blijven wonen, 
moet de hypotheek op één 
naam worden gezet. Gaat de 
bank hiermee dan akkoord?

 De afspraken worden vastgelegd, u tekent 
er beiden voor, uw scheiding is een feit.

 Nu uw scheiding officieel is, 
kunnen uw bankproducten 
aangepast worden aan uw nieuwe 
situatie.

  Uw scheiding is achter de rug, 
tijd om de puntjes op de i te zetten.

Dit doet u zelf  �   Vertel het samen aan de kinderen. Dit 
geeft hen het gevoel dat jullie samen 
hun ouders blijven en samen voor hen 
blijven zorgen.

 �   Kies bewust voor een overlegscheiding 
of een vechtscheiding. Samen in over-
leg met een mediator of tegenover 
elkaar met ieder een eigen advocaat.

 �   Kies een deskundige, onafhankelijke 
expert. Iemand die in uw beider belang 
zorgt dat uw scheiding soepel verloopt.

 �   Neem geen overhaaste stappen. Wijzig 
geen (bank)zaken zonder overleg 
vooraf met uw toekomstige ex-partner.

 �   Teken de mediation-overeenkomst.
 �   Teken de volmacht, zodat Scheidings-

expert uw financiële gegevens mag 
opvragen bij ABN AMRO.

 �   Verzamel de benodigde persoonlijke, 
juridische en fiscale gegevens.

 �   Probeer in alle redelijkheid 
samen duidelijke afspraken te 
maken.

 �   Als u geen gebruik maakt 
van de dienstverlening door 
Scheidingsexpert, zorg dan 
eerst voor een scheidings- 
convenant om zekerheid te 
krijgen over het op één naam 
zetten van uw hypotheek. 

 �    Onderteken het scheidingsconvenant en 
maak hiermee uw afspraken definitief.

 �   Zorg dat u uw scheidingsconvenant bij 
de hand heeft.

 �   Maak een afspraak met een adviseur van 
ABN AMRO. 
Als u met uw ex-partner een eigen woning 
had, moet u na de scheiding vaak nog een 
keer naar de notaris. Bijvoorbeeld voor de 
officiële overdracht van het huis.

 �   Controleer of alles goed is aangepast 
voor uw eigen financiële situatie.

 �   Informeer externe instanties over uw 
gewijzigde situatie zoals de gemeente en het 
energiebedrijf.  
Zie de checklist waar u aan moet denken na 
een scheiding.

Dit doet uw  
adviseur van
ABN AMRO

 �   Zorgt ervoor dat u vrijblijvend gebeld 
wordt door een scheidingsexpert.

 �   Bij uw mediation speelt de bank geen 
rol. Uw adviseur van ABN AMRO kan 
wel al sommige bankproducten voor 
u openen, zoals een eigen betaal- of 
spaarrekening.

 �   Verstrekt de gegevens die bij 
      ABN AMRO bekend zijn aan uw 

scheidingsexpert als u de volmacht 
heeft getekend.

 �   ABN AMRO speelt geen rol 
tijdens uw mediationtraject.

 �   Gaat al zonder convenant 
aan de slag op basis van een 
‘uitgangspuntenformulier’, 
als u gebruikmaakt van de 
dienstverlening door Schei-
dingsexpert.

 �   Geeft zekerheid of de hypo-
theek haalbaar is.  

 �   Bespreekt met u de gewenste 
hypotheekvorm, looptijd en  
rentevaste periode.

 �   Vraagt de gewenste lening 
voor u aan.

 �   ABN AMRO speelt geen rol bij het  
officieel vastleggen van de scheiding.

 �   Wijzigt uw gezamenlijke producten volgens 
de vastgelegde afspraken. Bijvoorbeeld: 
gezamenlijke betaal- of spaarrekeningen 
opheffen of overzetten op één naam, be-
voegdheden internetbankieren, gezamenlijke 
leningen of verzekeringen wijzigen. 

 �   Maakt uw hypotheekaanvraag meteen gereed 
voor passeren bij de notaris, als uw conve-
nant is opgesteld door Scheidingsexpert.

 �   Gaat met u in gesprek over uw hypotheek, 
als uw convenant niet is gemaakt door 
Scheidingsexpert. Geeft uitsluitsel over 
de haalbaarheid van uw woonwensen, be-
spreekt met u de gewenste hypotheekvorm, 
looptijd en rentevaste periode en vraagt de 
gewenste lening voor u aan.

 �   Controleert of alles naar tevredenheid is 
afgehandeld.

 �   Helpt u uw financiële leven zo snel mogelijk 
alleen voort te zetten. 

 �   Kan u inzicht geven in uw nieuwe financiële 
situatie met een financieel plan.

Dit doet uw  
scheidings-
expert 

 �    Informeert u over de stappen in het 
(echt)scheidingsproces.

 �   Geeft uitleg over de dienstverlening, 
toegespitst op uw persoonlijke situatie, 
en vertelt u wat de kosten zijn.

 �   Kijkt of u in aanmerking komt voor een 
vergoeding van de mediationkosten via 
uw rechtsbijstandsverzekering. 

 �   Zoekt uit of u recht heeft op gesub-
sidieerde rechtsbijstand en regelt de 
aanvraag.

 �   Gaat met u beiden in gesprek om uw 
wensen te bespreken over niet-  
financiële onderwerpen.

 �   Bespreekt met u onder andere de af-
spraken over de zorg voor de kinderen 
en u beider woonwensen.

 �   Vraagt uw bancaire en financiële 
gegevens op bij ABN AMRO met uw 
volmacht.

 �   Geeft u een checklist, zodat u weet 
welke gegevens u zelf nog moet 
aanleveren. Bijvoorbeeld spaartegoed 
bij een andere bank, uw huwelijkse 
voorwaarden en testament of uw 
belastingaangifte.

 �   Geeft u inzicht in uw portemonnee 
na de scheiding op basis van uw 
wensen en afspraken.

 �     Maakt het effect zichtbaar van 
toekomstige veranderingen en 
legt hierover afspraken vast. 
Hiermee voorkomt u mogelijke ‘tijd-
bommetjes’. Bijvoorbeeld: u bent 
ondernemer en heeft wisselende 
inkomsten. Of de kinderen gaan 
studeren. En wat betekent het als de 
alimentatieplichtige partner meer of 
minder gaat werken, gaat samen-
wonen of met pensioen gaat? 

 �   Bespreekt uw woonwensen 
in een vroeg stadium met 
de hypotheekadviseur van 
ABN AMRO, zodat u snel weet 
waar u aan toe bent.   

 �   Stelt het scheidingsconvenant op.
 �   Neemt ter controle met een tweede schei-

dingsexpert het convenant volledig door.
 �   Dient het scheidingsverzoek in bij de rechter.
 �   Zorgt voor inschrijving bij de burgerlijke 

stand.
 �   Verstrekt het scheidingsconvenant, de  

beschikking van de rechter en de inschrijving 
aan de adviseur van ABN AMRO.

 �   Speelt geen rol bij het wijzigen van uw 
bankproducten.

 �    Kan u inzicht geven in de situatie na overlijden 
van u of uw ex-partner en bespreekt, indien 
gewenst, het afdekken van financiële risico’s 
met uw adviseur van ABN AMRO.
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 Samenwerking met Scheidingsexpert
ABN AMRO werkt samen met Scheidingsexpert 

Nederland voor het verzorgen van advies en 

bemiddeling bij scheiden. Voor meer informatie over 

de dienstverlening van Scheidingsexpert Nederland, 

kijk op scheidingsexpert.nl/abnamro of bel 

088 - 831 23 20.

Onafhankelijk en deskundig 
Belangrijke pijlers van de werkwijze van Scheidingsexpert 

zijn onafhankelijkheid en deskundigheid. Onafhankelijkheid 

wordt gewaarborgd doordat Scheidingsexpert op geen 

enkele wijze betrokken is bij de verkoop van financiële 

producten en geen provisie ontvangt van financiële 

instellingen. 

 

Alle scheidingsexperts zijn zowel Register Financieel 

Echtscheidingsadviseur (RFEA) als MfN-registermediator 

met de aantekening familiemediation en staan inge-

schreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. U heeft 

misschien recht op gesubsidieerde rechtshulp. Uw 

scheidingsexpert informeert u hierover en regelt dit 

voor u als u hier recht op heeft.

Checklist

Waar moet u o.a. aan denken na een scheiding?
 Aanvragen huur- en zorgtoeslag

 Aanvragen/wijzigen kinderopvangtoeslag

 Aanvragen/wijzigen voorlopige aanslagen

 Aanvragen/wijzigen kindgebonden budget

 Wijzigen ziektekostenverzekering

 Gezinsdekking AVP regelen

 Overige schadeverzekeringen regelen

 Bonus/malus autoverzekeringen

 Kenteken auto overzetten RDW 

  Uitschrijven BRP om in aanmerking te komen 

voor kindgebonden budget

 Naamswijzigingen in paspoort  

  Wachtwoorden wijzigen die bij uw ex-partner 

bekend zijn

 Testament aanpassen

www.scheidingsexpert.nl/abnamro


Altijd telefonisch bereikbaar 
Via de telefoon zijn we dag en nacht bereikbaar.  

Bel 0900 - 0024* 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Kantoren
Voor vragen over onze producten en diensten kunt 

u ook terecht bij onze kantoren.

Brochures 
Onze brochures liggen klaar bij onze kantoren of zijn 

telefonisch aan te vragen via 0900 - 0024*.

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

Internet

Kijk op abnamro.nl voor uitgebreide informatie 

over onze producten en diensten. U vindt ons 

ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week op 

Twitter, Facebook en LinkedIn. Volg ons en u 

blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, 

handige tips en leuke acties. Daarnaast kunt 

u terecht bij ons met suggesties en vragen. 

In de meeste gevallen kunnen wij eventuele 

problemen direct voor u oplossen.

ABN AMRO is op verschillende manieren bereikbaar, 
24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Informatie en advies
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www.abnamro.nl


abnamro.nl/scheiden

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/advies/scheiden/index.html?pos=vku_campagnescheiden
https://www.abnamro.nl
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

