
Ik verzoek hierbij alle rekeningen op te heffen met onderstaande tenaamstelling (Vul 1 rekeningnummer in voor naam nummer verificatie): 
Naam rekeninghouder Rekeningnummer

Wij verzoeken u verzekeringen, creditcard(s) en/of andere producten, indien van toepassing, 14 dagen voor het opheffen van uw rekening 
op te zeggen.

Neem direct met ICS contact op via +31 20 6600123 om uw creditcard op te zeggen.

Voor een snelle verwerking van uw verzoek, raden we u aan uw tegoed over te boeken via internet bankieren. Kies daarbij voor "Alle 
kosten voor begunstigde", om er zeker van te zijn dat het saldo na overboeking 0 is.

Begunstigde (ontvanger):

Naam Begunstigde

Rekeningnummer begunstigde (IBAN)

BIC/SWIFT

Bank code/Routing nr/ABA

Als er geen BIC/SWIFT, rekeningnummer en/of bankcode/ABA/Routing nummer is:

Adres begunstigde Naam en adres Bank

Land: Land:

Let op: Om uw tegoeden over te kunnen maken en rekening te kunnen opheffen, bellen we u mogelijk om uw verzoek te 
verifiëren. ABN AMRO kan mij bereiken op:
Telefoonnummer(s) inclusief landcode:

+ +
Email adres:

Plaats Datum (dd-mm-jjjj)

Let op: Teken met een blauwe pen. We hebben een "natte" handtekening nodig. Digitale ondertekening of een kopie van uw handtekening 
wordt niet geaccepteerd. Om uw opdracht te kunnen verwerken dienen alle rekeninghouders dit formulier te ondertekenen.

Handtekening



Instructies
U kunt het formulier printen, invullen, ondertekenen met een natte handtekening en 
(aangetekend) terugsturen naar:

ABN AMRO Bank N.V.
Afdeling Operations International Clients
PAC AA8234 P553
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Nederland

Aandachtspunten voordat u opzegt
We raden u aan om het saldo van de rekeningen zelf over te boeken via Internetbankieren, indien 
mogelijk. Dit is de snelste manier om het bedrag op de begunstigde bankrekening te ontvangen. 
Kies daarbij voor "Alle kosten voor begunstigde", om er zeker van te zijn dat het saldo na 
overboeking 0 is.

Ook wanneer uw rekening geen saldo heeft is het nodig om een tegenrekening op te geven. 
Mochten er nog bijschrijvingen plaatsvinden na het sluiten van uw rekening, kunnen we deze voor 
u doorboeken naar dat rekeningnummer.

Houdt u er rekening mee dat wij de overboeking van uw saldo altijd uitvoeren in de valuta waarin 
de rekening bij ABN AMRO is aangehouden.

Let op: U kunt uw rekening alleen met dit formulier opheffen indien u woonachtig bent in het 
buitenland. 

Afschriften Downloaden 
U dient uw bankafschriften (bijvoorbeeld uw financiële jaaroverzichten) via Internetbankieren te 
downloaden, voordat u het opheffingsformulier naar ons terugstuurt. 

Telefonische verificatie
Het is mogelijk dat wij u, voor het opheffen van uw rekeningen, telefonisch moeten verifiëren. We 
verzoeken u daarom vriendelijk het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent in te vullen op het 
formulier.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u ons bellen op +31 20 3434 002. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 8:00 tot 20:00 (CET).


