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Opnemen of beëindigen
Beleggingsrekening

Met dit formulier geef je aan ons door dat je een bedrag wil opnemen of dat je je beleggingsrekening 
wil beëindigen. Op moneyou.nl/beleggingshypotheek lees je meer informatie.

Let op
-	 	Moneyou	controleert	niet	of	door	een	opname	je	beleggingsprofiel	nog	aansluit	bij	je	

beleggingsportefeuille.
-  Wil je geld opnemen? Dan heb je toestemming van Moneyou nodig. We sturen je formulier 

door naar IQ-EQ als we akkoord zijn. Zijn we niet akkoord, dan nemen we contact met je op.
-  Wil je je beleggingsrekening beëindigen? Zorg er voor dat dit formulier minimaal  

10 werkdagen voordat je je rekening wil beëindigen bij ons binnen is. 
-  Wil je geld opnemen? Het verkopen van participaties uit fondsen gebeurt 1 keer per maand 

aan het eind van de maand. Is je formulier te laat binnen? Dan verwerken we je aanvraag in de 
eerstvolgende maand. 

Hoe gebruik je dit formulier?
1. Vul het formulier in op je computer of tablet.
2. Print het formulier.
3. Zet je handtekening met pen op het geprinte formulier.
4.  Maak per rekeninghouder een kopie van je paspoort of identiteitskaart.  

Maak je burgerservicenummer onleesbaar en voorzie de kopie van een watermerk.  
Je kan hiervoor de KopieID-app van de Rijksoverheid gebruiken.

5.  Scan het formulier én de kopie van paspoort of de identiteitskaart, van elke 
rekeninghouder.

6.  Mail de documenten naar hypotheken@moneyou.nl. Of stuur het naar Moneyou,  
Advies & Service, Antwoordnummer 5000, 3800 WB AMERSFOORT. 

1. Je gegevens

Voorletter(s) en achternaam rekeninghouder 1 
Voorletter(s) en achternaam rekeninghouder 2 
Leningnummer 
Rekeningnummer beleggingsrekening 

2. Eénmalig een bedrag opnemen
Dit kan alleen als je een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebt. Voor het 
opnemen van geld van je beleggingsrekening verkopen wij participaties. Hiervoor betaal je 0,5% 
van het totaalbedrag van je opname. Geef per fonds aan voor welk bedrag of percentage van het 
totaalbedrag je wil verkopen.

Eénmalig opnemen (de minimale opname is € 1.150)     €  

http://moneyou.nl/beleggingshypotheek
mailto:hypotheken%40moneyou.nl?subject=
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BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund €     %
BNP Paribas Multi-Asset Income €     %
NN Euro Rente Fonds €     %
NN Global Obligatie Fonds €     %
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund €     %

Totaal €     %

Opname fondsen
BNP Paribas Multi-Asset Income OPN €     %
NN Euro Rente Fonds OPN €     %
NN Global Obligatie Fonds OPN €     %

Totaal €     %

3. Opnemen en beëindigen 
Welke situatie is voor jou van toepassing?

Ik heb een omzetting van mijn hypotheek aangevraagd
  Ik wil de beleggingsrekening beëindigen en het bedrag over laten maken naar onderstaand 

rekeningnummer. 

Rekeningnummer 
Voorletter(s) en achternaam rekeninghouder 

Mail of stuur samen met dit formulier een kopie bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden) met 
naam van de rekeninghouder. Nadat je hypotheek is omgezet, behandelen we je aanvraag.

Ik heb een algehele aflossing van mijn hypotheek aangevraagd
	 	Het	bedrag	is	niet	nodig	voor	aflossing	van	mijn	hypotheek.	Ik	wil	mijn	beleggingsrekening	

beëindigen en het bedrag over laten maken naar mijn rekeningnummer.

Voorletter(s) en achternaam rekeninghouder 
Rekeningnummer 

Mail of stuur samen met dit formulier een kopie bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden) met 
naam van de rekeninghouder.

  Ik wil mijn beleggingsrekening beëindigen en het bedrag gebruiken om mijn hypotheek af te 
lossen. Maak het geld over naar:

Notaris 
Plaats 
Rekeningnummer 

Nadat	de	notaris	de	definitieve	terugbetaalnota	heeft	opgevraagd,	behandelen	we	je	aanvraag.
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4. Ondertekening

Plaats   Datum 

Handtekening rekeninghouder 1 Handtekening rekeninghouder 2

 

Vervolgstappen
- Wij beoordelen je aanvraag binnen 10 werkdagen. 
- Is alles akkoord? Dan sturen wij je aanvraag naar de beleggingsinstelling.

M
Y-FRM

16-0223


	Voorletters en achternaam rekeninghouder 3: 
	Voorletters en achternaam rekeninghouder 2: 
	Leningnummer 2: 
	Rekeningnummer beleggingsrekening 2: 
	Opnamebedrag: 
	1: 
	a: 
	2: 
	b: 
	3: 
	c: 
	4: 
	d: 
	5: 
	e: 
	Totaal1: 0
	Totaal%1: 0
	6: 
	f: 
	7: 
	g: 
	8: 
	h: 
	Totaal2: 0
	Totaal%2: 0
	Keuzerondje 1: Off
	Omzetting IBAN Rekeningnummer: 
	Omzetting Voorletter(s) en achternaam rekeninghouder: 
	Aflossing Voorletter(s) en achternaam rekeninghouder: 
	Aflossing IBAN Rekeningnummer: 
	Notaris: 
	Rekeningnummer: 
	Plaats: 
	Datum: 


