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Geachte klant,

Hierbij ontvangt u een Financieel Jaaroverzicht over het afgelopen jaar met de gegevens van

uw rekeningen en eventuele financieringen. Deze informatie kunt u gebruiken bij het invullen

van uw belastingaangifte.

Als tegoeden op de rekeningen onder het depositogarantiestelsel vallen, wordt dat per rubriek

vermeld en treft u bij dit Financieel Jaaroverzicht één of meerdere informatiebladen aan.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel kunt u vinden op www.rabobank.nl/dgs-zakelijk.

Hier vindt u ook de voorwaarden voor uitkering onder het depositogarantiestelsel.

Als u verzekeringen of beleggingen heeft, ontvangt u hiervan aanvullende jaaropgaven.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Regio Den Haag

Betalen

De tegoeden op de rekeningen in deze rubriek vallen onder het
depositogarantiestelsel. Zie voor meer informatie het 'Informatieblad
depositogarantiestelsel (DGS)' van de Coöperatieve Rabobank U.A.

NL32 RABO 0130 2058 77 EUR Zakelijke rekening
             Saldo 01-01-2017                  :                   477,98 C
             Saldo 31-12-2017                  :                   509,49 C
             Door u ontvangen rente in 2017    :                     0,00
             Door u betaalde rente in 2017     :                     0,00

Sparen

De tegoeden op de rekeningen in deze rubriek vallen onder het
depositogarantiestelsel. Zie voor meer informatie het 'Informatieblad
depositogarantiestelsel (DGS)' van de Coöperatieve Rabobank U.A.

NL08 RABO 3461 3643 04 EUR Rabo BedrijfsSpaarRekening
             Saldo 01-01-2017                  :                23.388,40 C
             Saldo 31-12-2017                  :                22.232,21 C
             Door u ontvangen rente in 2017    :                    43,81
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Mocht u nog vragen hebben kijk dan op
www.rabobank.nl en kies voor Nieuws
of neem contact op met onze bank.

Telefoon (070) 371 88 88

E-mail particulieren.denhaag@rabobank.nl

Bankcode

1299

De informatie op dit Financieel Jaaroverzicht geeft u inzicht in uw financiële gegevens. Afhankelijk van uw fiscale positie kunt u deze
informatie ook gebruiken bij uw belastingaangifte. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.
Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze informatie.


