
 

 
 

 
 

 

 
EEN REKENING HERACTIVEREN 

 
 

 

 

 
 

T.a.v.: Uw naam en adres: 

WH SELFINVEST N.V. ___________________________ I ___________________________  

of het relevante bijkantoor ___________________________ I ___________________________  

 ___________________________ I ___________________________  

 ___________________________ I ___________________________  

 

 

Ik (wij) de ondergetekende(n) verzoeken hiermee mijn (onze) rekening met nummer __________________________________ te heractiveren.  

 

Met het ondertekenen van dit document verklaar ik (wij) de huidige Algemene Voorwaarden en in het bijzonder de artikels 1.2, 1.3, 1.12, 1.13, 
1.14 en de huidige Risico Verklaring gelezen te hebben, deze documenten te begrijpen en er onvoorwaardelijk mee akkoord te gaan. (Zie sectie 
Rekening openen op de website). 

 

Gelieve de onderstaande informatie te verstrekken: 

De rekeninghouder 

Bruto inkomen/jaar 

 < €40.000 

 €40.000 - €80.000 

 €80.000 - €120.000 

 > €120.000 

Waarde van uw woning 

 Huur, geen eigenaar 

 < € 250.000 

 €250.000 - €500.000 

 > €500.000 

Bezit (excl. woning) 

 < €40.000 

 €40.000 - €125.000 

 €125.000 - €250.000 

 > €250.000 

Ik ben de economisch begunstige van mijn rekening  Ja    Nee 

Ik handel voor mijn eigen rekening  Ja    Nee 

Ik gebruik deze rekening voor actief beleggen  Ja    Nee 

Ik ben een PPP of de partner, de ouder of een kind van een PPP  Ja    Nee 

Een PPP is een persoon die een belangrijk politiek, gerechtelijk of publiek mandaat 
bekleedt. V.b.: staatshoofd, regeringsleider, ambassadeur, consul, minister, 
staatssecretaris, senator, parlementariër, hoofd van een politieke partij, leger- of 
politieofficier met hoge rang, EU commissaris, EU functionaris met hoge rang, 
voorzitter van een groot publiek bedrijf, voorzitter van een toezichthoudend of 
regelgevend orgaan. 

Wat  zijn de belangrijkste bron(nen) van uw vermogen? 
 Salaris 

 Investeringen 
 Dividenden 

 Schenking 

 Erfenis 

 Verkoop vastgoed 

 Andere: 

____________ 

 

Opgelet 
Indien de identiteitskaart of het paspoort dat u ons in het 
verleden gaf niet langer geldig is, dient u een kopie van uw 
nieuwe identiteitskaart of paspoort te bezorgen. 

 

Opgelet 
Indien het adres dat u ons in het verleden gaf niet langer 
geldig is, dient u een bewijs van uw nieuw adres te bezorgen 
(b.v. een uittreksel van uw bank of een factuur –electriciteit, 
gas, water ... –  die niet ouder is dan 3 maanden). 

 

 

 

 

 

De gezamenlijke rekeninghouder, indien van toepassing 

Bruto inkomen/jaar 

 < €40.000 

 €40.000 - €80.000 

 €80.000 - €120.000 

 > €120.000 

Waarde van uw woning 

 Huur, geen eigenaar 

 < € 250.000 

 €250.000 - €500.000 

 > €500.000 

Bezit (excl. woning) 

 < €40.000 

 €40.000 - €125.000 

 €125.000 - €250.000 

 > €250.000 

Ik ben de economisch begunstige van mijn rekening  Ja    Nee 

Ik handel voor mijn eigen rekening  Ja    Nee 

Ik gebruik deze rekening voor actief beleggen  Ja    Nee 

Ik ben een PPP of de partner, de ouder of een kind van een PPP  Ja    Nee 

Een PPP is een persoon die een belangrijk politiek, gerechtelijk of publiek mandaat 
bekleedt. V.b.: staatshoofd, regeringsleider, ambassadeur, consul, minister, 
staatssecretaris, senator, parlementariër, hoofd van een politieke partij, leger- of 
politieofficier met hoge rang, EU commissaris, EU functionaris met hoge rang, 
voorzitter van een groot publiek bedrijf, voorzitter van een toezichthoudend of 
regelgevend orgaan. 

Wat  zijn de belangrijkste bron(nen) van uw vermogen? 
 Salaris 

 Investeringen 
 Dividenden 

 Schenking 

 Erfenis 

 Verkoop vastgoed 

 Andere: 

____________ 

 

Opgelet 
Indien de identiteitskaart of het paspoort dat u ons in het 
verleden gaf niet langer geldig is, dient u een kopie van uw 
nieuwe identiteitskaart of paspoort te bezorgen. 

 

Opgelet 
Indien het adres dat u ons in het verleden gaf niet langer 
geldig is, dient u een bewijs van uw nieuw adres te bezorgen 
(b.v. een uittreksel van uw bank of een factuur –electriciteit, 
gas, water ... –  die niet ouder is dan 3 maanden). 

 

 

 

 

Gelieve dit verzoek tot heractiveren van een rekening volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen per e-mail (info@whselfinvest.com), fax 
(+352 42 25 75 25) of post (WH SelfInvest, 291 route d’Arlon, L 1150 Luxemburg, Luxemburg of uw lokaal bijkantoor). Indien u beslist te mailen, 
dient u dezelfde e-mail te gebruiken dan de e-mail die u opgaf bij het openen van uw rekening. U ontvangt van ons een e-mail en een brief die 
de heractivering van uw rekening bevestigen. 

De rekeninghouder 

 

 
 
 
__________________________________                ___ / ___ / ___ 

Handtekening                                                        Datum 

De gezamenlijke rekeninghouder, indien van toepassing 

 

 
 
 
__________________________________                ___ / ___ / ___ 

Handtekening                                                        Datum 
 


