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Blad

1/5

Handleiding

In 5 stappen uw bewaaraccount bij Edelmetaal Beheer Nederland 

Vul uw persoonsgegevens in
Vul de volmacht in
Vul het automatisch incassoformulier in
Maak €0,01 over ten behoeve van uw identificatie
Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe
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1. Client Acceptatieformulier

1e rekeninghouder

Voorletter(s) Geboortedatum

Achternaam Geboorteplaats

Adres Geboorteland

Postcode Nationaliteit

Woonplaats Telefoonnummer

Land Mobiel nummer

E-mailadres BSN

2e rekeninghouder (alleen invullen bij gezamenlijke rekening)

Voorletter(s) Geboortedatum

Achternaam Geboorteplaats

Adres Geboorteland

Postcode Nationaliteit

Woonplaats Telefoonnummer

Land Mobiel nummer

E-mailadres BSN

Tegenrekening  (uit veiligheidsoverwegingen kunt u bij de verkoop van uw edelmetaal alleen geld  
overboeken naar de door u opgegeven tegenrekening)

Rekeningnummer

Tenaamstelling

Doelstelling van belegging (svp aankruisen wat van toepassing is)

Vermogensbehoud Speculatie

Aanvulling huidig inkomen Handelsdoeleinden

Aanvulling toekomstig inkomen Anders, namelijk
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Herkomst

Wat is het beroep/functie van de  
1e rekeninghouder?

Wat is het beroep/functie van de 
2e rekeninghouder?

Herkomst van het edelmetaal dat u 
in bewaring wilt geven:

 £ Spaargeld
 £ Gouden handdruk
 £ Verkoop bedrijf

 £ Verkoop onroerend goed
 £ Anders, namelijk: _________________

 £  Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van Edelmetaal Beheer Nederland

 £  Ik ben bekend met de inhoud van de Essentiële Informatiedocumenten van Edelmetaal Beheer Nederland die te vinden zijn op  

www.edelmetaalbeheer.nl/documenten/

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

Plaats

Datum

Handtekening(en) rekeninghouder(s)  
(wanneer u een gezamenlijke rekening opent, dan dienen beide rekeninghouders te tekenen)

Handtekening 1e rechtsgeldige vertegenwoordiger Handtekening 2e rechtsgeldige vertegenwoordiger

_________________________________________ _________________________________________

Handtekening Edelmetaal Beheer Nederland, namens de directie

_________________________________________
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2. Volmacht Edelmetaal Beheer Nederland

De ondergetekende(n):

Naam 1e rekeninghouder

Naam 2e rekeninghouder

hierna zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk te noemen: Volmachtgever; verklaart/verklaren hierbij volmacht te geven aan:

Edelmetaal Beheer Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Olympisch Stadion 24-28,

om namens en voor de rekening van Volmachtgever de hierna te noemen rechtshandelingen te verrichten:

 -   Edelmetalen in ontvangst te nemen die door Volmachtgever zijn aangebracht, teneinde deze edelmetalen verzekerd op te slaan in 
de kluizen van Edelmetaal Beheer Nederland.

 -   Edelmetalen uit opslag te nemen die door Volmachtgever zijn verkocht aan Inkoop Edelmetaal,

en in die kaders alle (rechts)handelingen te verrichten die daarmee verband houden, dienstig of noodzakelijk zijn, zulk in de  
meest ruime zin.

Deze volmacht wordt verleend voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde schriftelijk door de volmachtgever zonder opgaaf van redenen 
worden herroepen.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die naar aanleiding van deze volmacht mochten ontstaan of 
daaruit voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de te zake bevoegde Nederlandse rechter.

Aldus ondertekend,

Plaats

Datum

Handtekening(en) rekeninghouder(s)  
(wanneer u een gezamenlijke rekening opent, dan dienen beide rekeninghouders te tekenen)

Handtekening 1e rechtsgeldige vertegenwoordiger Handtekening 2e rechtsgeldige vertegenwoordiger

_________________________________________ _________________________________________
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3. WID (Wet identificatie bij dienstverlening)

U wordt vriendelijk verzocht om het bedrag van € 0,01 van uw rekening over te maken op rekeningnummer:   
NL25 ABNA 0837 9772 90, BIC ABNANL2A ten name van Edelmetaal Beheer Nederland te Amsterdam.

Extra toelichting 
Edelmetaal Beheer Nederland is op grond van wetgeving verplicht om risico’s van witwassen, fraude, corruptie of de financiering van 
terrorisme te beheersen. Enerzijds is het doel van deze wetgeving het beschermen van de integriteit van Edelmetaal Beheer Nederland 
en het financiële stelsel en anderzijds het tegengaan en aanpakken van criminaliteit. Om uw edelmetalen bij Edelmetaal Beheer 
Nederland in opslag te kunnen nemen stelt de Wet Financieel Toezicht dat de opdrachtnemer (Edelmetaal Beheer Nederland) de 
opdrachtgever (klant) moet kennen en dat deze klant zich derhalve dient te identificeren. 

Om handel op afstand te bevorderen c.q. niet te belemmeren volstaat een zogenaamde afgeleide identificatie. Dit betekent dat 
de identificatie niet per definitie een persoonlijke ontmoeting tussen partijen vereist, maar dat de identificatie ook op afstand kan 
plaatsvinden. Bij afgeleide identificatie mag worden vertrouwd op identificatie die overeenkomstig wettelijke voorschriften door een 
andere instelling is verricht. In de praktijk betekent dit dat wij u als klant kunnen identificeren door uw identiteitsbewijs te kunnen 
relateren aan uw bank- of girorekening. 

Het overmaken van € 0,01 hoeft slechts eenmalig plaats te vinden en is derhalve niet meer van toepassing in de toekomst wanneer u 
andere producten wenst op te slaan.

4. Identificatie

Opent u een rekening op naam van één persoon?
 -   Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen
 -   Zorg ervoor dat u bij een rijbewijs of een identiteitskaart een kopie van zowel de voor- als achterzijde meestuurt. Bij een paspoort is 

een kopie van de voorzijde voldoende.

Opent u een rekening op naam van twee personen?
 -  Stuur dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs van beide rekeninghouders mee. 
 -   Zorg ervoor dat u bij een rijbewijs of een identiteitskaart een kopie van de voor- en achterkant meestuurt. Bij een paspoort is een 

kopie van de voorzijde voldoende.

Checklist Versturen
 0  Heeft u alle gegevens ingevuld op het cliënt acceptatieformulier en het formulier ondertekend met een originele handtekening?
 0 Heeft u alle gegevens ingevuld op de volmacht en het formulier ondertekend met een originele handtekening?
 0   Heeft u € 0,01 overgemaakt op de rekening van Edelmetaal Beheer Nederland? (indien u dit al heeft gedaan bij Edelmetaal 

Beheer Nederland of The Silver Mountain dan hoeft dit niet meer te gebeuren)
 0  Heeft u een kopie van een geldig legitimatiebewijs toegevoegd van alle rekeninghouders?

Stuur de ingevulde formulieren in combinatie met het kopie van een geldig legitimatiebewijs uiterlijk binnen 3 werkdagen naar  
Edelmetaal Beheer Nederland via e-mail naar info@edelmetaalbeheer.nl of per post naar:  

Edelmetaal Beheer Nederland 
Olympisch Stadion 24-28
1076 DE Amsterdam

Vragen?
Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met Edelmetaal Beheer Nederland via telefoonnummer 035-20 319 69  
of met The Silver Mountain via 035-20 313 80.

mailto:info%40edelmetaalbeheer.nl?subject=

