
Aanvraagformulier aanvullende vergoeding tijdelijk hoog bedrag op 
rekening(en) in verband met de aan- of verkoop van een eigen woning
Nederlandse Depositogarantie Amsterdam Trade Bank N.V. 

  Wat is de aanvullende vergoeding en hoe vraag ik die aan?

Voor zover het bedrag op uw rekening(en) bij Amsterdam Trade Bank N.V. direct verband houdt met de nakoming van een 
(ver)koopovereenkomst die betrekking heeft op een eigen woning is er een aanvullende garantie tot een bedrag van  
maximaal EUR 500.000 per persoon. De aanvullende vergoeding kan nooit hoger zijn dan de (ver)koopprijs van de eigen 
woning. De garantie geldt in principe gedurende drie maanden nadat het bedrag gestort is. De Nederlandsche Bank (DNB) 
kijkt naar de specifieke omstandigheden als uw tijdelijk hoge bedrag anders tot stand is gekomen.

Een tijdelijk hoog bedrag op rekening(en) dat samenhangt met een aankoop of verkoop van een eigen woning wordt door 
banken niet apart geadministreerd. Om aanspraak te maken op de aanvullende vergoeding dient u DNB zelf op de hoogte 
te stellen. Dit doet u door dit aanvraagformulier in te vullen en bewijsstukken in te dienen bij DNB. Om vast te stellen of u 
aanspraak kunt maken op een aanvullende vergoeding kan DNB u verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken. Let 
op: Als u een vergoeding ontvangt, gaat uw vordering op Amsterdam Trade Bank over op het Depositogarantiefonds, inclusief 
alle bijbehorende rechten waaronder aanspraak op rente, voor het bedrag dat aan u is uitgekeerd. Meer informatie vindt u op 
de website van DNB, www.dnb.nl.

  Versturen

U kunt uw ingevulde aanvraagformulier met bijlagen per post opsturen naar DNB. Dit kan in een voldoende gefrankeerde 
envelop naar De Nederlandsche Bank, Afhandeling Depositogarantie Amsterdam Trade Bank, Postbus 605, 1000 AP, 
Amsterdam. 

  Privacyverklaring 

Onze privacyverklaring vindt u op www.dnb.nl.

  Meer informatie

U kunt met vragen terecht op www.dnb.nl. Hier vindt u ook de meest actuele informatie over de depositogarantie voor 
Amsterdam Trade Bank. U kunt ook contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB op telefoonnummer:  
0800 020 1068 (gratis) of + 31 20 5249111 (vanuit het buitenland). E-mail: info@dnb.nl. 

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een aanvullende vergoeding voor een tijdelijk hoog bedrag op 
uw rekening(en) bij Amsterdam Trade Bank N.V. dat samenhangt met de nakoming van een (ver)koopovereenkomst 
van een eigen woning. 
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1  Gegevens rekeninghouder 

Achternaam

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Adres en postcode

Woonplaats en land

Telefoonnummer

E-mailadres

 ▪ Zijn er twee rekeninghouders betrokken bij de aan- of verkoop? Dan dienen beide rekeninghouders hun gegevens in te vullen. 
De aanvullende vergoeding wordt voor beide rekeninghouders uitbetaald op de opgegeven betaalrekening. Zijn er meer dan 
twee rekeninghouders betrokken bij de aan- of verkoop? Neem in dat geval contact op met de Publieksvoorlichting van DNB 
(zie contactgegevens op de eerste pagina van dit formulier).

 ▪ Vul de achternaam en voornamen in zoals vermeld op het identificatiedocument dat wordt bijgevoegd.
 ▪ Uw telefoonnummer en/of e-mailadres wordt alleen gebruikt om, indien nodig, contact op te nemen over uw formulier. 

Uw contactgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

  Gegevens rekeninghouder 2 (Optioneel) 

Achternaam

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Adres en postcode

Woonplaats en land

Telefoonnummer

E-mailadres

2  Vertegenwoordiging

Vul dit alleen in wanneer sprake is van vertegenwoordiging. Is de rekeninghouder minderjarig of handelingsonbekwaam? 
Dan kan alleen een wettelijk vertegenwoordiger de vergoeding laten uitbetalen. De rekeninghouder kan dit niet zelf doen. Is de 
rekeninghouder overleden? Dan is de uitbetaling afhankelijk van de situatie. Kruis hieronder aan wat voor u van toepassing is.

Ik/wij vul(len) dit formulier in voor: 

 Een minderjarig kind (onder 18 jaar)
 Een handelingsonbekwaam persoon
 Een overleden rekeninghouder

  Vul hieronder uw gegevens in en voeg (een kopie van) de akte van overlijden en (een kopie van) de verklaring van erfrecht toe.  
Beschikt u niet over een verklaring van erfrecht? Neem dan contact op met DNB.

  Gegevens vertegenwoordiger 

Achternaam

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Adres en postcode

Woonplaats en land

Telefoonnummer

E-mailadres
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  Gegevens vertegenwoordiger 2 (optioneel) 

Achternaam

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Adres en postcode

Woonplaats en land

Telefoonnummer

E-mailadres
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3  Toelichting situatie tijdelijk hoog bedrag op rekening(en) dat samenhangt met de aankoop of verkoop van een eigen 
woning 

Licht hier uw situatie toe. Deze toelichting dient u te ondersteunen met bewijsstukken die u als bijlage bij dit formulier kunt 
toevoegen (zie de lijst met bijlagen onderaan dit formulier).

Met welke situatie hangt het tijdelijk hoge bedrag samen? 

 Aankoop van een eigen woning

 Verkoop van een eigen woning

Rekeningnummer(s) waarop het tijdelijk  
hoog bedrag staat

Ten name van

3.a  Indien het bedrag niet direct afkomstig is van de rekening van de bij de verkoop betrokken notaris, geef dan een zo 
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de totstandkoming van het opgegeven bedrag op uw rekening:

3.b  Geef aan welke bewijsstukken u bijvoegt om aan te tonen dat het bedrag een direct verband houdt met de nakoming 
van een aankoop of een verkoop van een woning:

3.c  Ruimte voor verdere toelichting van uw situatie (optioneel):

Indien te weinig ruimte op dit formulier, ga verder met uw antwoord op een leeg vel en voeg dit bij.



4   Uitbetaling 

Op welke rekening wilt u de vergoeding ontvangen? De rekening die u opgeeft, moet een betaalrekening zijn. Het is niet 
mogelijk om uw vergoeding over te maken naar een spaarrekening.

Rekeningnummer

Ten name van

Naam bank

5   Verklaring 

Ik verklaar dat het tegoed op de rekening(en) geen verband houdt met transacties die te maken hebben met het witwassen 
van geld. Daarnaast verklaar ik dat het tegoed op de rekening(en) niet is verrekend, en niet zal worden verrekend, met 
eventuele schulden aan de bank.1 Tenslotte verklaar ik dat ik alle bovenstaande gegevens naar waarheid heb ingevuld.

 Rekeninghouder Rekeninghouder 2 (optioneel)

Naam

Plaats

Datum (dd-mm-jjjj)

Handtekening

6   Bijlagen toevoegen

1. Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de rekeninghouder(s)

2. Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordiger (alleen van toepassing bij vertegenwoordiging) 
 
De volgende documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs: een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een 
vreemdelingendocument. Voeg een kopie van zowel de voor- als achterkant bij.

3. Bewijs van de koopovereenkomst die betrekking heeft op een eigen woning waar het bedrag op uw rekening(en) direct 
verband mee houdt. In geval van verkoop van een eigen woning, graag ook de leveringsakte en de nota van afrekening 
van de notaris.

4. Bewijs van de storting van het bedrag op uw rekening(en) dat samenhangt met de aankoop of verkoop van een 
eigen woning.

1 De regels van het depositogarantiestelsel bepalen dat een rekeninghouder geen gebruik kan maken van een mogelijk bestaand recht om te verrekenen 
tussen tegoeden en schulden die een rekeninghouder heeft bij een in betalingsonmacht geraakte bank. Dit geldt alleen voor het bedrag dat de 
rekeninghouder onder het depositogarantiestelsel krijgt uitgekeerd. Als u de verklaring niet geeft, kan DNB niet aan u uitkeren.
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