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Klik hier om het 
opdrachtformulier 
te openen

Op de volgende pagina’s 
leest u meer over de 
invulvelden van het formulier.

Is het overlijden al gemeld bij 
de Notarisdesk? Kies dan 
‘Ja’. Houd BSN van de over-
ledene en uw e-mailadres 
bij de hand. Is dit een eerste 
melding? Kies dan voor ‘Nee’.
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Algemene gegevens en overzichten
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Gegevens van de overledene en de opdrachtgever

Financiële overzichten

Vul de volgende informatie
in over de overledene:

 Aanhef
 Voorletter(s)
 Tussenvoegsel(s)
 Achternaam
 Geboortedatum
 Overlijdensdatum

 Burgerservicenummer*

* Indien de overledene geen Burgerservice- 
nummer heeft, kunt u dit aangeven. We 
vragen dan ook de het adres waar de 
overledene woonde.

Vul bij de gegevens van de 
opdrachtgever de gegevens in 
van de medewerker van uw 
notariskantoor die de opdracht 
goedkeurt. Dit kan door het 
formulier te ondertekenen of 
door identificatie. Dit hoeft 
niet degene te zijn die opdracht 
daadwerkelijk instuurt. Op het 
e-mailadres dat u vult, ontvangt 
u het opdrachtformulier ter 
ondertekening.

Wanneer het notariskantoor een 
rekening heeft bij ABN AMRO, 
vragen wij om het KvK-nummer 
van het kantoor. Hierdoor kan 
de identificatie door middel van 
ondertekening plaatsvinden.

Als het een vervolgopdracht in 
dezelfde nalatenschap betreft, 
hoeft u enkel het Burger Service 
Nummer en het e-mailadres 
van de opdrachtgever in te vullen.

Wanneer u op ‘Ja’ klikt, klappen 
de volgende velden open.

Compleet productoverzicht 
zonder saldi.

Saldo overzicht per datum 
overlijden.

U ontvangt het overzicht van 
alle voorgaande jaren.

U kunt rekeningafschriften 
opvragen over de periode die 
u hier onder invult.

Wanneer u maandelijks afschrif-
ten wilt ontvangen, dient u ook 
het postadres aan te passen. 
Dit volgt later in het formulier.



6

 abnamro.nl/notarisoverlijden

Rekeningen

Wanneer u op ‘Ja’ klikt, 
klappen de volgende velden 
open.

Hier geeft u aan dat u 
meer dan één rekening wilt 
behouden. 

Hiermee geeft u aan of 
automatische incasso’s door 
mogen blijven lopen of dat u 
deze wilt blokkeren. Let op: 
dit geldt voor alle periodieke 
afschrijvingen.

Hier geeft u aan dat u 
meer dan één rekening wilt 
opheffen.

Geef hier aan welk rekening-
nummer u wilt opheffen en 
naar welk rekeningnummer 
wij het resterende saldo 
kunnen overmaken.
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Schadeverzekeringen en effecten

Wanneer u op ‘Ja’ klikt, 
klappen de volgende velden 
open.

Hier kunt u aanvinken welke 
verzekeringen u graag wilt 
opzeggen.

Hiermee worden de 
effecten in bestaande vorm 
overgeboekt naar een andere 
bank.

Hiermee worden de effecten 
verkocht en het saldo overge-
boekt naar het door u opge-
geven rekeningnummer.
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Betalingen

Postadres en contact

Wanneer u op ‘Ja’ klikt, 
klappen de volgende velden 
open.

Per formulier kunt u 
maximaal 5 betaalverzoeken 
indienen.

Indien gewenst kunt u 
hier een omschrijving of 
betalingskenmerk vullen.

Wanneer u op ‘Ja’ klikt, 
klappen de volgende velden 
open.

Let op: wanneer u (eenmalig 
en/of maandelijks) financiële 
overzichten wenst te ontvan-
gen, is het noodzakelijk dat 
wij over het correcte post-
adres beschikken. Deze kunt 
u hier invullen.

Hier geeft u aan of u 
telefonisch of per e-mail door 
ons benaderd wilt worden.
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Afronding formulier
Op de laatste pagina kunt 
u het gevulde formulier 
nalezen. Indien u nog iets wilt 
aanpassen, klikt u links 
onderin op ‘Vorige’. Indien u 
het formulier wilt afronden, 
klikt u rechts onderin op 
‘Verzenden’. 

U ontvangt een kopie van 
het opdrachtformulier op 
het door u opgegeven 
e-mailadres.

Wanneer de opdrachtgever 
en het kantoor bij ons bekend 

zijn, kunt u het ondertekende 
formulier opsturen naar 
notaris.nabestaandendesk@
nl.abnamro.com

Wanneer de opdrachtgever 
niet bekend is bij ABN AMRO, 
ontvangen wij naast het 
ondertekende formulier graag 
een kopie identificatie en een 
uitdraai van het Ervarings-
overzicht op bovenstaand 
adres. 

Na verzenden ontvangt u de volgende melding:

mailto:notaris.nabestaandendesk%40nl.abnamro.com?subject=
mailto:notaris.nabestaandendesk%40nl.abnamro.com?subject=
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Hoe vindt identificatie plaats 
voor bekende notarissen?
Wanneer het notariskantoor en de medewerker (= de opdrachtgever) bij ons bekend zijn, kunnen wij u 

identificeren aan de hand van een getekende opdracht. Dit werkt als volgt:

1.   De medewerker wordt in de banksytemen aan het kantoor gekoppeld met als enige bevoegdheid het afhandelen 

van nalatenschappen.

2.   Na het indienen van de opdracht, ontvangt u van ons een kopie hiervan op het door u opgegeven e-mailadres. 

Deze print u uit, ondertekent u en stuurt u via e-mail naar ons terug.

3.   Wij vergelijken de handtekening op de opdracht met die in ons systeem. Komen deze overeen? Dan voeren 

wij de opdracht uit.

NB. De opdracht kan worden ingestuurd door iedere medewerker van het notariskantoor, maar dient ondertekend 

te zijn door een medewerker die bij de bank bekend is en genoemd wordt in de Verklaring van Erfrecht danwel 

Executele.

Let op
De verantwoordelijkheid voor het doorgeven van de juist bevoegdheden aan ABN AMRO 

ligt bij u als notaris. Dit gaat zowel om het toekennen van nieuwe bevoegdheden als het 

aanpassen of verwijderen van bevoegdheden. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar 

notaris.nabestaandendesk@nl.abnamro.com 

mailto:notaris.nabestaandendesk%40nl.abnamro.com?subject=
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Vastleggen bevoegdheden 
voor bekende notarissen
Wilt u weten of uw medewerkers al bij ons bekend zijn?

Wij kunnen voor u nagaan welke medewerkers van uw notariskantoor al bij ons bekend zijn. 

Hiervoor ontvangen wij graag een overzicht met de volgende gegevens:

Vastleggen bevoegdheden voor bekende notarissen

 Voorletters

 Achternaam (geboortenaam)

 Geboortedatum

 Postcode en huisnummer

 Indien aanwezig, rekeningnummer bij ABN AMRO

Stuur dit naar notaris.nabestaandendesk@nl.abnamro.com

Medewerkers die (inclusief geregistreerde handtekening) bij ons bekend zijn, koppelen wij in onze systemen 

aan het notariskantoor, zodat zij getekende opdrachten kunnen inleveren. Uiteraard enkel met uw schriftelijke 

toestemming. 

Wat als uw (nieuwe) medewerker nog niet bekend is bij ABN AMRO?
Wanneer het notariskantoor bij ABN AMRO bekend is maar een medewerker van het kantoor niet, kan deze zich 

bij ons laten registreren. Hiervoor gaat hij/zij eenmalig langs bij een bankkantoor om zich daar te identificeren en 

de handtekening vast te leggen. Dit duurt circa 25 minuten. Wij koppelen de medewerker na uw schriftelijke 

toestemming in de banksystemen aan het notariskantoor, zodat uw medewerker bij ons is geregistreerd. 

Gaat een medewerker uw kantoor verlaten?
U bent als notaris zelf verantwoordelijk voor het aan ABN AMRO doorgeven van wijzigingen in de bevoegdheden 

van uw medewerkers. Deze kunt u doorgeven door een e-mail te sturen naar 

notaris.nabestaandendesk@nl.abnamro.com

mailto:notaris.nabestaandendesk%40nl.abnamro.com?subject=
mailto:notaris.nabestaandendesk%40nl.abnamro.com?subject=
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Hoe vindt identificatie plaats 
voor onbekende notarissen?
Wanneer de medewerker (opdrachtgever) en/of het notariskantoor niet bij ons bekend zijn hebben 

wij het ondertekende formulier nodig. Daarnaast hebben wij ter identificatie van de opdrachtgever 

en legitimatie van de opdracht de volgende twee documenten nodig: 

1.   Kopie legitimatiebewijs

  Het BSN moet onzichtbaar zijn. Daarnaast toegevoegde tekst ‘Voor ABN AMRO ter identificatie’.

2.  Uitdraai Ervaringsoverzicht uit het notarisnetwerk

   Hierop moet in ieder geval zichtbaar te zijn: Naam, geboortedatum, geboorteplaats, lidmaatschapsnummer, 

   vestigingsgegevens actieve loopbaanstap(pen) en datum, waarop de uitdraai is gemaakt. Overige velden mogen 

onleesbaar worden gemaakt.

NB1. Bovenstaande documenten dienen bij elke opdracht mee gestuurd te worden.

NB2. Het formulier kan worden ingestuurd door iedere medewerker van het notariskantoor, maar ter identificatie 

dient altijd bovenstaande documentatie van een (kandidaat/toegevoegd) notaris mee gestuurd te worden.
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Wanneer hebben we welke 
documenten nodig?
Bij ieder opdrachtformulier dat u naar ons opstuurt, zijn wij verplicht u als opdrachtgever te 

identificeren. Hoe dat plaatsvindt, heeft u op de voorgaande pagina’s gelezen.   

Daarnaast hebben wij een Verklaring van Erfrecht of Verklaring van Executele nodig wanneer u:

 Een betaling wilt uitvoeren.

 Een rekening wilt opheffen.

 Een verzekering wilt beëindigen.

 De effecten wilt overboeken of verkopen.

De Verklaring van Erfrecht hoeft u slechts eenmaal per nalatenschap aan te leveren. 
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Contact

Contact

Bel ons
Bel ons op 020 - 343 44 87. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Mail ons
Stuur uw e-mail naar notaris.nabestaandendesk@nl.abnamro.com

Uw verzoek wordt behandeld door een specialist. Bij vragen of opmerkingen kunt u direct contact 

met ons opnemen.

mailto:notaris.nabestaandendesk%40nl.abnamro.com?subject=


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.
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https://www.abnamro.nl/nl/prive/themas/overlijden/nabestaandendesk.html?pos=vku_nabestaandendesk



