
Per 1 juli 2022 brengen we kosten voor klantonderzoek in rekening

Geachte relatie,

Al jaren werken we aan het bestrijden van financieel-economische criminaliteit, zoals fraude, witwassen en de

financiering van terrorisme. Dat zijn we wettelijk verplicht en als bank hebben we hierin een poortwachtersrol.

Daarom doen we doorlopend onderzoek naar onze klanten en hun transacties. Dit kost steeds meer tijd en geld. Om

die reden berekenen we een beperkt deel van de kosten per 1 juli 2022 door aan klanten met een zakelijke

betaalrekening. Ook passen we de bijbehorende voorwaarden aan.

Wat betekent dit voor u?

De omvang van het klantonderzoek hangt samen met de ondernemingsvorm. Daarom rekenen we hiervoor

verschillende tarieven, variërend van € 3 tot € 20 per maand. U gaat het tarief per ondernemingsvorm betalen. In de

tabel op de achterkant van deze brief ziet u de exacte bedragen.

De inhoud van deze brief geldt ook voor de onderliggende ondernemingen. U ontvangt maar één brief, omdat veel

klanten het niet prettig vinden dat we ze meerdere brieven met dezelfde inhoud sturen. Daarom willen we u vragen

om de onderliggende ondernemingen op de hoogte te brengen van de inhoud van deze brief.

Vragen?

Kijk voor meer informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen op abnamro.nl/kostenzakelijk. Vindt u daar

niet het antwoord op uw vraag? Belt u dan naar het telefoonnummer dat op deze internetpagina staat vermeld. Onze

adviseurs helpen u graag.

Met vriendelijke groet,

Fred Bos

Managing Director Commercial Clients

ABN AMRO

Commercial Banking

Postbus 283

1000 EA Amsterdam

abnamro.nl/kostenzakelijk

28 april 2022
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ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam

Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr. 34334259

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze

producten en diensten, kunt u dit melden aan:

ABN AMRO Bank N.V., Postbus 618, 1000 AP Amsterdam



Tarieven kosten klantonderzoek
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Ondernemingsvorm Tarief in euro’s per maand 
(excl. 21% btw) 

Vereniging en stichting 3,00 
Besloten vennootschap (BV) 6,50 
Coöperatie 6,50 
Kerkgenootschap 6,50 
Commanditaire vennootschap (CV) 6,50 
Buitenlandse rechtsvorm 20,00 
Naamloze vennootschap (NV) 20,00 
Overige rechtsvormen 6,50 

 


