
Formulier beëindigen Termijndeposito 
binnen 14 dagen

Uw gegevens

Voorletter(s)

Achternaam

Geboortedatum

E-mailadres
(Vul het e-mailadres in dat bij ons bekend is)

Gegevens Termijndeposito

Nummer van het Termijndeposito dat u wilt 
beëindigen
(Het nummer van uw Termijndeposito staat op uw 
Rekeningoverzicht. Dit overzicht ziet u zodra u inlogt op uw 
Online Spaarrekening.)

Openingsdatum

Bedrag

Looptijd
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Stap 1: Vul uw gegevens in

Rekeningnummer LeasePlan Bank

IBAN van uw Online Spaarrekening
bij LeasePlan Bank

Dit is een
(Kruis aan wat van toepassing is)

Individuele rekening

Meneer

Gezamenlijke rekening

Mevrouw

Hebt u een Termijndeposito bij LeasePlan Bank geopend en hebt u zich bedacht? U kunt binnen 14 dagen 

na de openingsdatum uw Termijndeposito zonder kosten beëindigen. Vul dit formulier in en stuur het 

vanaf het e-mailadres dat bij ons bekend is naar klantenservice@leaseplanbank.nl. 

Het is belangrijk dat het formulier binnen 14 dagen na de openingsdatum van uw Termijndeposito  

volledig en juist ingevuld bij ons binnen is. Over het tegoed van uw Termijndeposito ontvangt u geen  

vaste rente. In plaats daarvan ontvangt u de variabele rente die u had gekregen als het bedrag op uw  

Online Spaarrekening was blijven staan.
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Handtekening

     Ik maak gebruik van de 14 dagen bedenktijd om bovengenoemd Termijndeposito te beëindigen.

Datum 
     
Handtekening

Stap 2: Stuur het formulier op

Verder nog belangrijk

E-mail het ingevulde formulier naar klantenservice@leaseplanbank.nl

Het is belangrijk dat het formulier uiterlijk 14 dagen na de openingsdatum van uw Termijndeposito bij 

ons binnen is. Binnen 30 dagen nadat wij het formulier van u ontvangen hebben, beëindigen wij uw 

Termijndeposito. U ontvangt het volledige saldo dan weer terug op uw Online Spaarrekening. 

Over het tegoed van uw Termijndeposito ontvangt u geen vaste rente. In plaats daarvan ontvangt u de 

variabele rente die u had gekregen als het bedrag op uw Online Spaarrekening was blijven staan.
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