Aanvraag voor vergoeding beschadigde euromunten

		

Schoon en soort bij soort
Regels voor het inleveren van beschadigde euromunten bij DNB:
▪ De beschadigde munten moet u afspoelen met water en daarna drogen.
▪ Doe soort per soort in een zakje. Maximaal 100 munten per zakje. Bijvoorbeeld 100 munten van 50 eurocent in één zakje.

Denk aan uw legitimatie:
▪ Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs en een kopie van uw bankpas mee met de post.
▪ Neem uw legitimatiebewijs en bankpas mee als u op bezoek komt bij DNB.

		

Persoonlijke gegevens
Achternaam		Voorletters
Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum (DD/MM/JJ)

Telefoonnummer

E-mailadres
IBAN
Rekening op naam van

		

Voorletters

Omschrijving van de aangeboden euromunten
Euromunt

Aantal

Euromunt

Aantal

Totaalbedrag

2		0,10		EUR
1		

0,05

0,50		

0,02

0,20		

0,01

		Toelichting
Hoe en wanneer zijn de euromunten beschadigd geraakt?

z.o.z.
80-068-1

		Verklaring
Ondergetekende verklaart hierbij:
▪ Ik ben gerechtigd de beschadigde euromunten bij DNB aan te bieden voor een vergoeding.
▪ De euromunten zijn niet verkregen uit strafbare handelingen. Denk aan diefstal, drugshandel en/of witwassen.
▪ De hierbij aangeboden euromunten zijn niet met opzet beschadigd. En ze komen niet uit de schroothandel of
recyclebusiness.
▪ Het is mij bekend dat DNB verplicht is om een ongebruikelijke transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit.
▪ Het is mij bekend dat een onjuiste verklaring gevolgen heeft. DNB kan in dat geval het uitbetaalde bedrag terugvorderen.
Ook kan het strafrechtelijke gevolgen hebben.
▪ Het is mij bekend dat DNB de gegevens van deze aanvraag in de administratie bewaart.
		Ondertekening
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats 		

Datum (DD/MM/JJ)

Handtekening aanvrager

		

Opsturen of langsbrengen
U kunt de munten inleveren bij de Kas van DNB of opsturen per post.
▪ Kas van DNB
Wilt u langskomen? U moet altijd eerst een afspraak maken. Daarvoor belt u 020 524 2727 op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur.
Voor uw bezoek neemt u mee: het ingevulde en ondertekende formulier, de biljetten en/of munten én uw legitimatiebewijs.
▪ Post
Print dit formulier en onderteken het. Voeg een kopie van uw legitimatiebewijs, een kopie van uw bankpas en de beschadigde
euromunten toe.
Stuur dit alles op naar:
DNB
Afdeling CBV
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Let op:
▪ De kosten en het risico van een postverzending zijn voor uw rekening.
▪ Het onderzoek naar beschadigde munten kan drie maanden duren.

80-068-2

