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Betalen en sparen
Saldo

31-12-2016
Saldo

31-12-2017
Ontvangen rente Betaalde rente

Bestuurrekening 
NL72 ABNA 0446 9731 30  324,83 579,88

Direct Sparen 
NL84 ABNA 0511 4326 15  8.239,08 8.256,40 12,27

Uw tegoeden uit hoofde van Betalen en Sparen vallen in principe onder de werking van het Depositogarantiestelsel. Dit betekent dat uw tegoed tot EUR 100.000,- per rekeninghouder is
gegarandeerd. Deze garantie geldt per bankvergunninghouder. 
In de productvoorwaarden en op de website vindt u een overzicht van de bankvergunninghouders die tegoeden op dit overzicht vermelden.
Meer informatie over het garantiestelsel en eventuele uitzonderingen met betrekking tot de dekking die voor u van belang kunnen zijn vindt u in het informatieblad en op
abnamro.nl/garantiestelsel. 
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Dit Financieel Jaaroverzicht is met grote zorg
samengesteld op basis van de bij ABN AMRO
Bank beschikbare informatie. U kunt hieraan geen
rechten ontlenen.

De Nederlandse belastingdienst kan gegevens,
die zij van banken ontvangt, verstrekken aan
buitenlandse belastingdiensten.
Bij de doorlevering van de gegevens van dit
bedrijf worden ook de uiteindelijke
belanghebbenden vermeld. Ook voor de
uiteindelijk belanghebbende geldt dat gegevens
over hen kunnen worden doorgeleverd aan hun
fiscale woonland door de Nederlandse
Belastingdienst.

Heeft u nog vragen? Kijk op
abnamro.nl/jaaroverzichtzaken voor meer
informatie over het Financieel Jaaroverzicht. Daar
vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen.
U kunt ook bellen met een van onze adviseurs op
0900-0247. Heeft u vragen over uw
belastingaangifte? Kijk dan op belastingdienst.nl. 



______________________________________________________________ 

Balans 2017                 (bedragen zijn in Euro’s) 
 
Begin: per 01-01-17--------------------------324,83 

Begin: internetspaarrekening per 01-01-17---8239,08 
 
 
Bij  (+) 

-donaties---------------------513,00 
-boek verkoop------------------77,50  
 

Af   (-) 
-kosten website----------------77,45 

-kosten Vriendendag------------00,00 
-kosten bouw website----------150,00 

-porto kosten------------------00,00 
-bankkosten-------------------108,00 
-naar renterekening:-----------00,00 
 

 
Eind: per 31-12-17---------------------------579,88 
Eind: internetspaarrekening per 31-12-17----8256,40 

                            (rente in 2017:---12,27) 
 
 
Frans Nederveen, penningmeester SVN Lunteren   
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