
=Overboeken beleggingsportefeuille
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor 
van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële 
toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat 
zij onder toezicht van de AFM en DNB.

Overboeking beleggingsportefeuille
E-mail dit formulier naar overboeken@degiro.nl.

 Voeg een bewijs van bezit van uw account bij uw andere broker toe. Dit kan een 
schermafbeelding zijn of een rekeningafschrift met uw naam en rekeningnummer bij uw 

andere broker. 

 Lijst met over te boeken posities (Vul de tabel in) 

Positie Product Naam ISIN Aantal Beurs 
Voorbeeld Voorbeeld NV NL0123456789 10 EAM 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Als u meer dan 24 posities wilt laten overboeken, kunt u een ander overboekingsverzoek indienen 

 Over te boeken rekening-courant saldo (Vul in indien van toepassing) 

EUR 

Hoeveelheid 

 Gegevens van uw rekening: DEGIRO account (Vul alle velden in) 

Gebruikersnaam 

Volledige naam van de rekeninghouder

Volledige naam van de tweede rekeninghouder (indien van toepassing)

mailto:overboeken@degiro.nl


 
Overboeking beleggingsportefeuille

 

=Overboeken beleggingsportefeuille
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor 
van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële 
toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat 
zij onder toezicht van de AFM en DNB.

Gegevens van uw rekening: Verzendrekening, uw broker/bank/financiële instelling (Vul alle velden in) 

Naam van de financiële instelling

Rekeningnummer

Volledige naam van de rekeninghouder

Volledige naam van de tweede rekeninghouder (indien van toepassing)

E-mailadres van de broker

Deze rekening komt uit het volgende land:

Opmerkingen over de overboeking van een beleggingsportefeuille naar DEGIRO 

Niet overdraagbaar: aankoopprijzen, ongerealiseerd winst of verlies & niet-beschikbare producten bij DEGIRO. 

Zie ons tarievenoverzicht voor de kosten van een inkomende overboeking beleggingsportefeuille.

 Wijziging van Economisch Eigendom uitgesloten: alle rekeninghouders worden vermeld & komen op 

beide rekeningen overeen met naam en nummer. 

Ik/wij bevestigen de volledigheid en juistheid van de informatie & aanvaarden de bovengenoemde 

voorwaarden van de portefeuille overboeking

Datum Handtekening van de rekeninghouder Handtekening van de tweede rekeninghouder (indien van 
toepassing) 

Gelieve het formulier te ondertekenen met een fysieke of digitale handtekening. 
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