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Correctieformulier saldo LevensloopPlan 

Deze gegevens altijd 
invullen.

Gegevens rekeninghouder

Achternaam Voorletters

Adres Woonplaats

Huisnummer Postcode

Geboortedatum                                                             (dd-mm-jj) Telefoon (privé, mobiel of werk)

Rekeningnummer Levensloop arrangement   N  L                          
(beleggingsrekeningnummer)  

Rekeningnummer LevensloopPlan                  N  L                         
(beleggingsrekeningnummer)  

Gegevens werkgever
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Bedrijfsnaam

Adres Woonplaats

Huisnummer Postcode

Contactpersoon Telefoon

Rekeningnummer   Eventueel mobiel nummer

Te corrigeren bedrag

Op 1 november 2021 eindigt de wettelijke levensloopregeling en het LevensloopPlan. 
U geeft hieronder aan dat u een bedrag wilt terugboeken. Dit is mogelijk met dit formulier tot 1 september 2021.

 
Na controle van de werkgever blijkt dat er een bedrag van 

 
€                        te veel gestort is op de Levenslooprekening

Ondergetekenden verzoeken het te veel geboekte bedrag terug te boeken naar de rekening-courant van de 
werkgever.

Het bedrag moet geboekt worden ten laste van (kruis uw keuze aan):

   het spaartegoed, zonodig aangevuld vanuit de effectenrekening
      (dit betekent dat eerst de tegoeden op uw Levensloopspaarrekening worden aangesproken. Is dit niet voldoende 

dan wordt het bedrag aangevuld vanuit uw beleggingen om tot het gevraagde bedrag te komen).

  de effectenrekening

   zowel van het spaarsaldo als van de effectenrekening (conform het stortingsprofiel)
      (is uw stortingsprofiel bijvoorbeeld 50/50 dan wordt 50% van het teruggevraagde bedrag ten laste van uw 

spaarrekening afgeboekt en voor de overige 50% worden beleggingen verkocht)

Let op: bij verkoop van uw beleggingen dient u rekening te houden met koersverlies.

De werkgever zal het bedrag onder inhouding van loonbelasting uitbetalen aan de werknemer.



Ondertekening

Datum              (dd-mm-jj) Plaats

Handtekening 
werkgever

Handtekening 
werknemer

Naam Naam

Verzenden

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend inzenden aan:

ABN AMRO Bank N.V.
afd. A&C Levensloop, AA3230
Postbus 283
1000EA Amsterdam
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