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Formulier voor aanbieden verdachte eurobankbiljetten

  Persoonlijke gegevens

Achternaam   Voorletters

Straat  Huisnummer

Postcode Woonplaats

Geboortedatum (DD/MM/JJ) Telefoonnummer

E-mailadres

IBAN

Rekening op naam van

  Omschrijving van de aangeboden eurobankbiljetten

Biljet Aantal Biljet Aantal Totaalbedrag

500  20  EUR

200  10

100  5

50

  Toelichting 
Hoe en wanneer heeft u deze biljetten gekregen? 

  

Stuurt u de verdachte eurobankbiljetten mee met dit aanvraagformulier?

 Ja  Nee

  Heeft u een verdacht eurobankbiljet? DNB kan onderzoeken of een biljet echt is of vervalst.  
Blijkt uit dit onderzoek dat het biljet echt is? Dan kunt u de waarde vergoed krijgen. 

Voor een aanvraag heeft u nodig: 
 ▪ dit ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 ▪ een kopie van uw identiteitsbewijs 
 ▪ een kopie van uw bankpas of bankafschrift

Let op: Alleen met deze drie documenten kan DNB uw aanvraag in behandeling nemen.



80-072-2

  Verklaring
Ondergetekende verklaart hierbij:

 ▪ Ik doe afstand van de hierbij aangeboden eurobankbiljetten.
 ▪ De eurobankbiljetten zijn niet verkregen uit strafbare handelingen. Denk aan vervalsing, diefstal, drugshandel en/of witwassen. 
 ▪ Het is mij bekend dat DNB geen vergoeding geeft voor de eurobankbiljetten indien uit onderzoek blijkt dat ze vals zijn.
 ▪ 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 langskomen

U kunt de verdachte eurobankbiljetten opsturen per post. Of inleveren bij DNB op afspraak.

Per post 
 Stuur per post dit aanvraagformulier. Samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en een kopie van uw bankpas 
of bank afschrift. U kunt de verdachte eurobankbiljetten gelijk meesturen. Of u doet eerst een aanvraag. Daarna 
stuurt u de verdachte eurobankbiljetten op als DNB u heeft bericht uw aanvraag in behandeling te nemen.  
 
Let op: U mag maximaal 2.000 euro per post opsturen. Gaat het om meer geld? Dan moet u de verdachte euro-
bankbiljetten geld inleveren bij DNB in Haarlem. Dat gaat op afspraak.

Op afspraak
Voor het maken van een afspraak stuurt u eerst per post dit aanvraagformulier. Samen met een kopie van uw 
identiteits bewijs en een kopie van uw bankpas of bankafschrift. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u een 
bericht. Daarin staat hoe u een afspraak kunt maken om de verdachte eurobankbiljetten in te leveren bij DNB in 
Haarlem.

Gaat het om maximaal 450 euro? Dan kunt u ook bellen voor een afspraak. 
Tel:  020 524 27 27 van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. 

Bij uw bezoek aan DNB in Haarlem neemt u altijd mee: de verdachte eurobankbiljetten, het aanvraagformulier, 
uw identiteitsbewijs en uw bankpas of bankafschrift.

 

Het postadres van De Nederlandsche Bank is:
DNB Afdeling CBV
Postbus 98 
1000 AB Amsterdam 

Let op:
 ▪ De kosten en het risico van een postverzending zijn voor uw rekening. Dat geldt ook voor het risico van verlies of diefstal. 
 ▪ DNB tekent voor ontvangst van uw post, indien deze aangetekend aan ons wordt verstuurd. 
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