
VERZOEK OM REKENING(EN) AF TE SLUITEN 
 

Naam en voornaam van de houder (s) :  

Klanten nummer :  

 

 

 

 

 

Bij het sluiten van een rekening wordt het saldo van deze rekening en de verworven rente en 
getrouwheidspremie overgeschreven naar de referterekening.  
Klik hier voor meer informatie over het betalen van uw rente en premies bij afsluiting. 

 

A. Al mijn rekeningen (individueel en / of gezamenlijk) 
 

   Ik wens alle rekening(en), waarvan ik (mede)houder ben, af te sluiten.  
 
Let op: voor gezamenlijke rekeningen is het verzoek van  één van de houders om de rekening af te sluiten voldoende. Als u al uw rekeningen 
sluit, wordt de klantrelatie automatisch beëindigd. 

 

B. Af te sluiten rekening(en) 
 
Ik wens de volgende rekening (en), waarvan ik (mede)houder ben, af te sluiten: 

Spaarrekening BE  

Spaarrekening BE  

Spaarrekening BE  

Spaarrekening BE  

Spaarrekening BE  

Spaarrekening BE  
Opgelet: Indien het verzoek tot sluiting van een spaarrekening betrekking heeft op uw enige spaarrekening (alleen of als medehouder), of 
op al uw spaarrekeningen, dan zal dit verzoek automatisch leiden tot de beëindiging van de contractuele relatie. 

 
              

               
           

 
 

              
               

           
 
 
 

Handtekening houder 1 (verplicht) :                                                     Datum :            /          / 
 
Handtekening houder 2 (optioneel) :                                                    Datum :            /          /  

Gelieve ons dit document, ingevuld en ondertekend door minstens één van de gezamenlijke houders, 
terug te sturen. Voeg een kopie toe van beide zijden van de identiteitskaart van de ondertekenaar(s) per 
e-mail naar mailto:info@santanderconsumerbank.be 
Of per post met de antwoordcode DA: klik hier. 
U kunt uw formulier ook veilig verzenden via de berichtenmodule in “Mijn Spaarrekeningen”. 

Als u uw klantrelatie opzegt, hebt u nog 30 dagen om uw laatste rekeningafschriften te downloaden.  
Na deze periode zal de toegang tot  « Mijn Rekeningen permanent worden geblokkeerd.  
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mailto:info@santanderconsumerbank.be
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