
 
 

 
1.Gegevens Jongere     
       
Naam   …………………………………………………………………………………… 
Voorletter(s)  ……………………………………………………………………………………  
Tussenvoegsel  ………………….. 
Geslacht  [ ] Man  [ ] Vrouw    
Geboortedatum  …….-…….-…….     
Adres   ……………………………………………………………………………………  
Huisnummer ……………. 
Postcode  ……………. 
Woonplaats  ……………………………………………………………………………………  
Telefoonnummer ………………………………..      
e-mailadres  …………………………………     
Sofi-nummer  __|__|__|__|__|__|__|__|__|     
Nederlands identiteitsbewijs : [ ] Paspoort        [ ] ID-kaart        [ ] Rijbewijs 
Nummer :  …………………………………     
Geldig tot :  ………………………………...     
Nationaliteit :  ………………………………...     
Woonachtig in Nederland : [ ] Ja     [ ] Nee    
 
Tegenrekening:    __|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Tenaamstelling tegenrekening:  ……………………………………………………………………… 
 
1.Gegevens 1e wettelijke vertegenwoordiger  2. Gegevens 2e wettelijke vertegenwoordiger 
       
 
Naam   …………………………….. Naam      …………………………….. 
Voorletter(s)  …………………………….. Voorletter(s) …………………………….. 
Tussenvoegsel  …………………………….. Tussenvoegsel …………………………….. 
Geslacht  [ ] Man    [ ] Vrouw  Geslacht  [ ] Man        [ ] Vrouw 
Geboortedatum  ……-……-……   Geboortedatum  …...-…...-…… 
Adres   …………………………….. Adres  ……………………………... 
Huisnummer …………….   Huisnummer ……………. 
Postcode  ……………   Postcode ……………. 
Woonplaats  …………………………….. Woonplaats ……………………………… 
Telefoonnummer ……………………………. Telefoonnummer ……………………………… 
e-mailadres  …………………………….. e-mailadres ……………………………… 
Sofi-nummer  __|__|__|__|__|__|__|__|__| Sofi-nummer __|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nederlands identiteitsbewijs :……………….. Nederlands identiteitsbewijs: …………………. 
Nummer :  ……………………………. Nummer: ………………………………. 
Geldig tot :  ……………………………. Geldig tot: ………………………………. 
Nationaliteit :  …………………………… Nationaliteit: ………………………………. 
Woonachtig in Nederland : [ ] Ja   [ ] Nee  Woonachtig in Nederland:  [ ] Ja    [ ] Nee 
 
Tegenrekening: __|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Tenaamstelling tegenrekening:  ………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
Aanvraag Jongerenspaarrekening 
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Bevestiging 
        
Ik, “Naam TP……………….............................”, 
verklaar hierbij de identiteit van “naam jongere 
en “ naam 1e wettelijke vertegenwoordiger.en  
naam 2e wettelijke ertegenwoordiger.”te hebben 
gecontroleerd en  conform de richtlijnen  te 
hebben aanvaard en dat de op de Argenta 
Jongerenspaarrekeningen toepasselijke 
voorwaarden en reglementen de wettelijke 
vertegenwoordiger (s) zijn verstrekt. Ik stuur 
deze bevestiging per post naar Argenta 
Spaarbank NV tezamen met een door de 
wettelijke vertegenwoordiger(s) ondertekende 
kopie van beide zijden van zijn/haar 
legitimatiebewijs en een kopie van de 
geboorteakte van de jongere of een ander geldig 
bewijs. 
 
Handtekening van de tussenpersoon ter 
bevestigingvan van de handtekening van de 
klant(en) en van de genoteerde gegevens op het 
aanvraagformulier.   

Wij, “ namen wettelijke vertegenwoordigers “ ,                                
......................................................”, verklaren  
hierbij een Argenta Jongerenspaarrekening  
aangevraagd te hebben, dat hiervoor geen 
bezwaar bestaat van de 2e wettelijke 
vertegenwoordiger ( indien deze niet vermeld op 
deze aanvraag ), dat de Overeenkomst 
Jongerenspaarrekening, de reglementen 
Internetbankieren, Jongerenspaarrekening en de 
algemene bankvoorwaarden, die tevens 
teruggevonden kunnen worden op de website, 
mij zijn verstrekt en dat ik deze op de Argenta 
Jongerenspaarrekeningen toepasselijke 
voorwaarden en reglementen heb gelezen en 
deze aanvaard heb. Voorts verklaar ik de 
bovenvermelde gegevens te hebben 
gecontroleerd  en dat deze correct werden 
ingevuld.  
 
 
 
.....................................................

 
Datum: …………….. 
 
* Deze overeenkomst bevat de regeling inzake de verwerking van persoonsgegevens. 
 

 
 
Voordat wij een rekening voor de jongere kunnen openen, dient het aanvraagformulier 
volledig ingevuld en met onderstaande stukken ingeleverd te worden. 
 
- Legitimatiebewijs van de ouders of voogd (= wettelijke vertegenwoordiger(s)) 
- Bewijs waaruit blijkt dat het kind onder voogdij staat van de wettelijke 
vertegenwoordiger(s) Dit kan gaan om een kopie van de pagina van het paspoort waarin 
minderjarige is ingeschreven bij ouders of voogd, een bijschrijving in het 
huwelijksboekje of de geboorteakte van de aanvrager. 
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