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www.abnamro.nl/jaaroverzicht

Betreft:

Geachte heer, mevrouw,

Als zakelijke relatie van ABN AMRO ontvangt u bijgaand uw persoonlijk Financieel Jaaroverzicht 2007. Dit
overzicht is speciaal voor u samengesteld, zodat u de relevante gegevens gemakkelijk kunt gebruiken bij uw
belastingaangifte.

Maakt u gebruik van Internet Bankieren, dan kunt u onder de menukeuze 'Services, afschriften downloaden'
uw Financieel Jaaroverzicht ook digitaal raadplegen.

De toelichting in dit jaaroverzicht geeft u extra informatie. Hebt u meer vragen? Ga dan naar
www.abnamro.nl/jaaroverzichtzaken of bel met ons speciale informatienummer 0900-0247 (lokaal tarief).

Met vriendelijke groet,

ABN AMRO Bank N.V.

Ir. W.P. Kik
Directeur Midden- en Kleinbedrijf

uw persoonlijk Financieel Jaaroverzicht 2007
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Betalen en sparen

Datum BladBetreft Referentienummer

Saldo
31-12-2007

Betaalde
rente

Saldo
31-12-2006

Ontvangen
rente

BESTUURREKENING

INTERNET SPAARREKENING

Saldo
31-12-2007

Betaalde
rente

Saldo
31-12-2006

Ontvangen
rente

BETAAL- EN SPAARREKENINGEN
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138,39 491,90 1,13
44.69.73.130

6.890,00 7.053,16 169,83
51.14.32.615

170,967.545,067.028,39

ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2007

Samenvatting van uw bank- en spaartegoeden ten behoeve van uw aangifte
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Financieel Jaaroverzicht

Toelichting bij uw Financieel Jaaroverzicht 2007

Datum BladBetreft Referentienummer
ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2007

Meldingsplicht

Algemeen

Bedragen in Euro's

Ontbrekende of onjuiste informatie?

Boekdatum en rentedatum

Vragen over dit Jaaroverzicht

Andere vragen

Belastingvragen

Als bank zijn wij wettelijk verplicht de Belastingdienst te informeren over de stand van uw rekeningen en effecten aan
het einde van het jaar en de bedragen die u in 2007 aan rente en dividend hebt ontvangen. Indien van toepassing dienen
we ook de bedragen van levensverzekeringen door te geven. Gegevens van hypotheken en leningen hoeven we niet te
melden, maar deze gegevens worden wel getoond in dit overzicht

Het Financieel Jaaroverzicht kan u als zakelijke relatie een helpende hand bieden bij uw belastingaangifte. De door ons
vermelde gegevens kunt u echter niet altijd direct in uw aangifte overnemen. Raadpleeg uw belastingadviseur welke
financiële gegevens van belang kunnen zijn bij het invullen van uw aangifte.

Alle bedragen zijn weergegeven in Euro's, tenzij anders vermeld.

Het kan voorkomen dat er op dit overzicht een rekening of een levensverzekering ontbreekt. Mogelijk is deze dan onder
een andere naam of een ander adres bij ons bekend. Zou u daarom uw gegevens willen controleren, bijvoorbeeld op
een afschrift of polis? Bij uw accountmanager kunt u uw gegevens laten wijzigen of neem contact op met de Zakenlijn
via 0900 - 0024 (lokaal tarief).

Op het Financieel Overzicht worden de saldi van de rekeningen weergegeven per boekdatum. De rente wordt
weergegeven per de rentedatum.

Hebt u vragen over dit Jaaroverzicht gaat u naar www.abnamro.nl/jaaroverzichtzaken voor meer informatie of bel
0900-0247 (lokaal tarief).
We streven er naar alle vragen direct te beantwoorden.Bij complexe vragen kan dit wel eens langer duren. U kunt in dit
geval uw antwoord binnen 4 weken verwachten.

Voor vragen die niet gaan over dit Financieel Jaaroverzicht kunt u bij de Zakenlijn terecht via 0900-0024 (lokaal tarief).

Raadpleeg voor vragen over uw aangifte de Belastingdienst via 0800 - 0543 of www.belastingdienst.nl.

Hoewel dit Financieel Jaaroverzicht met grote zorg is samengesteld, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

Betalen en sparen

Vragen of opmerkingen?



Lunteren, 9 april 2008  
 
 
Kees Nederveen uit Apeldoorn heeft vandaag de balans gecontroleerd, zoals 
deze staat op de website van de Stichting van Nederveen. De controle bestond 
uit het steekproefsgewijs controleren van afschriften van de bank alsmede 
relevante facturen van het jaar 2007. 
De uitslag van de controle was goed. Complimenten aan het adres van de 
penningmeester werden gemaakt. 
 
 
Frans Nederveen, penningmeester   
 


