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AANVRAAG BEËINDIGING REAAL GOUDENHANDDRUK REKENING
BEËINDIGING IN VERBAND MET LAGERE BELASTING IN 2014

Met dit formulier kunt u  het volledige tegoed van uw REAAL GoudenHanddruk Opbouw- 
Rekening of REAAL GoudenHanddruk UitkeringsRekening opnemen en de rekening 
beëindigen. Als u het volledige tegoed in 2014 opneemt, betaalt u inkomstenbelasting in 
box 1 over 80% van het op te nemen tegoed . De overige 20% die u ontvangt, is niet belast 
in box 1. Bij de opname houden wij de loonheffing(en) in en dragen deze af aan de 
Belastingdienst. 

Let op: als u een deel van uw ontslagvergoeding over heeft laten maken naar een andere 
bank, verzekeraar of beleggingsinstelling, heeft u alleen de lagere belastingheffing als u de 
bedragen in die producten ook volledig opneemt.

GEGEVENS REKENINGHOUDER
Rekeningnummer REAAL
GoudenHanddruk Rekening

Naam        Voorletter(s)   Man  Vrouw

Adres

Postcode    Woonplaats

Geboortedatum   Burgerservicenummer

Telefoonnummer     E-mailadres

REKENINGGEGEVENS 
Vul hier de gegevens in van de Nederlandse rekening op uw eigen naam waarop u het 
bedrag gestort wilt hebben.

Rekeningnummer

Naam

Woonplaats

Als uw verzoek is ontvangen voor de tiende van de maand, wordt het bedrag in de 
laatste week van dezelfde maand aan u uitgekeerd.

OPDRACHT
De rekeninghouder verzoekt REAAL Bancaire Diensten zijn rekening op te heffen en het 
saldo, na inhouding van loonheffing(en), over te maken naar de bovengenoemde rekening. 
De rekeninghouder is zich bewust van de volgende zaken:
n De rekeninghouder is zich bewust dat het opheffen leidt tot een verhoging van het 

belastbaar jaarinkomen en dat dit effect kan hebben op inkomensafhankelijke toeslagen 
zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag.

n De rekeninghouder is zich bewust dat na het opheffen en uitkeren van het tegoed 
inkomstenbelasting in box 3 verschuldigd kan zijn.

n De rekeninghouder is zich bewust dat bij het beëindigen van de rekening voor verstrijken 
de afgesproken looptijd sprake kan zijn van opnamekosten zoals vermeld in de 
voorwaarden. De opnamekosten zijn 1,25% van het tegoed per niet volgemaakt spaarjaar 
bij een REAAL GoudenHanddruk Deposito en REAAL GoudenHanddruk Uitkerings- 
Rekening. Is de afgesproken looptijd tien jaar of korter, dan geldt een maximum van 
4,5%. Is de looptijd langer dan tien jaar, dan geldt een maximum van 9,5%. De kosten 
worden bij beëindiging ingehouden op het uit te keren bedrag. 

n Als u uw ontslagvergoeding heeft verdeeld over verschillende rekeningen bij REAAL 
Bancaire Diensten of een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling, heeft u alleen 
belastingvoordeel als u de bedragen in die producten ook volledig opneemt. 

n De rekening moet zijn geopend voor 15 november 2013.

ONDERTEKENING
Plaats      Datum

Handtekening

VERSTUREN
Stuur het ingevulde formulier samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en 
kopie dagafschrift van de privérekening naar REAAL Bancaire Diensten, Antwoord- 
nummer 11 (geen postzegel nodig), 1800 VB Alkmaar.
U kunt het formulier met de bijlagen ook mailen naar bancaire.diensten@reaal.nl. 
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BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
REAAL Bancaire Diensten kan persoonlijke informatie vragen wanneer een financieel 
product of een financiële dienst wordt aangevraagd of gewijzigd. REAAL Bancaire Diensten 
vraagt dan bijvoorbeeld om naam, adres en woonplaats. Dit zijn persoonsgegevens. REAAL 
Bancaire Diensten behoort tot de groep van bedrijven van SNS REAAL N.V. en heeft SNS REAAL 
aangesteld als verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens van klanten. 
De gegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:
n Om overeenkomsten te sluiten en uit te voeren.
n Om het klantenbestand te behouden en te vergroten.
n Om de veiligheid en integriteit van de financiële sector in stand te houden.
n Om fraude te voorkomen en te bestrijden.
n Om statistieken te berekenen en te analyseren.
n Om te voldoen aan de wet.
Het volledige privacyreglement is te lezen op snsbank.nl. Ook andere bedrijven die behoren 
tot SNS REAAL N.V. kunnen de persoonsgegevens voor deze doelen gebruiken. Daarnaast is 
op dit gebruik de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van 
toepassing. Deze Gedragscode is te lezen op nvb.nl.
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