
 
 
 
Opdracht tot overboeking van financiële instrumenten naar 

een effectenrekening op naam van KBC Bank - Bolero 
 
 
 Aan => 
 
 
De ondergetekende ............................................................., hierna “Klant” genoemd,  
wonende te  .....................................................................................................................  
 
verzoekt hierbij KBC Bank - Bolero, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, de hierna 
genoemde financiële instrumenten (aantal + naam + ISIN code) 
 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................  
 
Opgenomen in de effectenrekening nummer _ _ _ _ _ _ _  
 
Over te boeken naar een effectenrekening op naam van KBC Bank - Bolero 
 
 
“De Klant machtigt KBC Bank - Bolero om deze opdracht tot overdracht, in zoverre deze betrekking 
heeft op een financieel instrument opgenomen in de notering van een effectenbeurs of verhandeld op 
een Belgische of buitenlandse gereglementeerde markt, buiten een gereglementeerde markt uit te 
voeren. Hij stemt ermee in dat KBC Bank - Bolero als tegenpartij optreedt voor deze overdracht. In dit 
concreet geval stemt de Klant ermee in dat deze overdracht ten gunste van KBC Bank - Bolero zal 
gelden als een overdracht om niet, met als doel verdere kosten met betrekking tot de thans vrijwel 
waardeloze financiële instrumenten te vermijden. Door deze overdracht wordt KBC Bank - Bolero op 
verzoek van de Klant eigenaar van de vermelde financiële instrumenten en doet de Klant afstand van 
al zijn rechten op deze financiële instrumenten. De Klant erkent uitdrukkelijk dat KBC Bank - Bolero 
geen enkel voorstel tot deze overdracht om niet heeft gedaan, en dat de Klant hiertoe zelf het initiatief 
heeft genomen. De Klant erkent dat KBC Bank - Bolero de Klant erop gewezen heeft dat de financiële 
instrumenten in de toekomst eventueel wel een hogere waarde kunnen hebben dan de actuele 
waarde.” 
 
 
 
Datum handtekening Klant handtekening (goedgekeurd door) 
 
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

U kunt ons dit terugsturen per post met vermelding van 
volgend adres: 
 
KBC Groep – Bolero – BOL 
Havenlaan 2 
1080 Brussel 


