
Ik/wij, ondergetekende(n) 

wens(en) de volgende Bolero-rekening af te sluiten: 

Aanvraag tot afsluiting

* Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer u effecten transfereert naar een andere bank/broker buiten KBC Groep, er transferkosten worden aangerekend.  
   Deze bedragen € 50 per lijn. Een transfer binnen  KBC Groep is gratis. 

** Om transferkosten te vermijden, kan er afstand gedaan worden van waardeloze effecten. Gelieve een overzicht mee te geven van welke effecten u afstand wenst te 
doen.

Effecten    Als u uw effecten wenst te verkopen, gelieve dan zelf online uw verkooporders door te geven.

 	 alle	effecten	op	de	rekening	mogen	getransfereerd	worden	naar	de	financiële	instelling	(vul	gegevens		

volledig in)*

 Financiële	instelling   

Naam kantoor             

Straat kantoor             

Nummer                       Bus         

Postcode kantoor        Gemeente kantoor      

Tel.                               

  Uw effectenrekeningnummer bij deze bank 

  Op naam van 

  ik/wij doe(n) onherroepelijk afstand van de volgende effecten**
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Cash
     het saldo mag overgeschreven worden naar:  

 Financiële	instelling   

Naam kantoor             

Straat kantoor             

Nummer                       Bus         

Postcode kantoor        Gemeente kantoor      

Tel.                               

  Uw rekeningnummer bij deze bank 

  Op naam van 

   vreemde valuta mogen omgewisseld worden naar euro

   vreemde valuta hoeven niet omgewisseld te worden naar euro,  
   deze rekening is een multideviezenrekening

Reden van afsluiting
     Centralisatie portefeuilles

    Stopt met beleggen

    Ontevreden over Bolero: reden 

    Andere: 

Member of the KBC Group
KBC Bank NV/SA - Havenlaan 2 - 1080 Brussel - België
BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB



Bezorg ons dit formulier terug:

 per e-mail
 administratie@bolero.be

Handtekening klant/rekeninghouder Handtekening van de mederekeninghouder*

*Enkel als het een gemeenschappelijke rekening betreft.

Kleef hier een kopie van de voorzijde  
van de identiteitskaart van de rekeninghouder.

Kleef hier een kopie van de voorzijde  
van de identiteitskaart van de mederekeninghouder*.

Omwille van veiligheidsredenen, vragen wij u een kopie mee te sturen van uw identiteitskaart. Zo kunnen we uw aanvraag correct verwerken.

Deze transactie kan gevolgen hebben voor de taks op effectenrekeningen. Meer informatie kunt u terugvinden op  
www.bolero.be/effectentaks. U hebt kennis genomen van de informatie betreffende de effectentaks die toegankelijk is voor 
het publiek op de volgende websites: Belgisch Staatsblad/MyFin, www.kbc.be, www.bolero.be of beschikbaar bij KBC Bank in 
hardcopy op eerste verzoek en u verklaart voldoende op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichtingen. 

Voor al de gevolgen die resulteren uit een nalatigheid in het verschaffen van informatie of toelichting, of mededelingen 
van foutieve informatie of onjuiste of onvolledige verklaringen, bent u als klant exclusief verantwoordelijk, hetgeen in dit 
opzicht de bank uitdrukkelijk ontlast van enige aansprakelijkheid en de bank ook toelaat om de effectentaks die mogelijk 
toepasselijk	zou	zijn,	bij	mogelijke	inning	ervan	door	de	fiscale	overheid	bij	de	bank	als	belastingschuldige,	te	debiteren	
overeenkomstig art.I.32 ABV of een regresvordering t.a.v. u in te stellen
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