
Ontvang € 25 als je vóór 30 augustus 2021 je Rabo ToekomstBeleggen opheft.

In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Aanbieder: Coöperatieve Rabobank U.A.

b. Deelnemer: ieder natuurlijk persoon in Nederland, die aan deze actie deelneemt en voldoet aan deze actievoorwaarden.

c. Actievoorwaarden: deze voorwaarden.

d. Actie: Rabo ToekomstBeleggen met advies stopt, ontvang € 25 als je vóór 30 augustus 2021 opdracht geeft je Rabo

ToekomstBeleggen op te heffen.  

e. Actieperiode: 1 mei 2021 tot 30 augustus 2021.

f. Aanmeldperiode: 1 mei 2021 tot 30 augustus 2021.

g.Actiewebsite: www.rabobank.nl/particulieren/pensioen/alle-oplossingen/rabo-toekomstbeleggen/overstap

1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en

verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.

2. De Actie wordt aangeboden en georganiseerd door de Aanbieder en is ter stimulering van het zelf opheffen van Rabo

ToekomstBeleggen.

3. Deelnemer kan in de Aanmeldperiode van 1 mei 2021 tot 30 augustus 2021 deelnemen aan de Actie.

4. De Actie geldt voor klanten die Rabo ToekomstBeleggen met advies afnemen en tijdens de Aanmeldperiode zelf de opdracht

geven Rabo ToekomstBeleggen met advies op te heffen via

www.rabobank.nl/particulieren/pensioen/alle-oplossingen/rabo-toekomstbeleggen/overstap, Rabo Bankieren Online,  of een

medewerker van het Servicecentrum Beleggen, bereikbaar op telefoonnummer 030 - 213 11 11 en voldoen aan de

Actievoorwaarden.
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5.        Deelnemer kan alleen deelnemen aan de actie wanneer deze zelf opdracht geeft de overeenkomst Rabo ToekomstBeleggen

met bijbehorende dienstverleningsovereenkomst op te heffen en door een betaalrekeningnummer van Rabobank door te geven

waarop Deelnemer € 25 wenst te ontvangen. Dit kan online via

www.rabobank.nl/particulieren/pensioen/alle-oplossingen/rabo-toekomstbeleggen/overstap of via een medewerker van het

Servicecentrum Beleggen, bereikbaar op telefoonnummer 030 - 213 11 11.  De opdracht tot opheffing moet bij Rabobank

ontvangen zijn voor  23.59 uur dd. 29 augustus 2021. Heeft Deelnemer geen Rabobank betaalrekening? En voldoet Deelnemer aan

de actievoorwaarden? Dan wordt € 25 gestort als extra tegoed op de gekoppelde rekening Rabo ToekomstSparen van Deelnemer.

Goed om te weten: Op het moment dat je het opgebouwde tegoed uit wil laten keren, betaal je inkomstenbelasting. Dus ook over

deze € 25. Hierdoor hou je netto minder over.

6.     Indien Deelnemer stopt met Rabo ToekomstBeleggen met advies, ontvangt Deelnemer € 25 op het rekeningnummer dat bij de

opdracht tot opheffing is doorgegeven.   

7.     Het Actie-aanbod geldt niet voor:

7.1     Deelnemers die Rabo ToekomstBeleggen met advies opzeggen waarbij op 1 mei 2021 geen beleggingen geadministreerd zijn

op de desbetreffende Rabo ToekomstBeleggen rekening;

7.2     Deelnemers van de online variant van Rabo ToekomstBeleggen. Dit zijn deelnemers die hun Rabo ToekomstBeleggen

rekening hebben geopend na 14 oktober 2019.

8.     Het Actie-aanbod geldt per Rabo ToekomstBeleggen rekening per Deelnemer.

9.     Rabobank behoudt zich het recht voor de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen.

10.  In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder.

11.  Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.

12.  Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
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