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Geachte klant,

Dit is uw Financieel Jaaroverzicht van het afgelopen jaar. Hierin vindt u de gegevens van uw

rekeningen en eventuele creditcards en hypotheken. Deze informatie kunt u gebruiken bij het

invullen van uw belastingaangifte. Meer informatie over uw Financieel Jaaroverzicht vindt u op

rabobank.nl/financieeljaaroverzicht.

Als tegoeden op uw rekeningen en eventuele creditcards onder het depositogarantiestelsel vallen,

dan staat dat per rubriek vermeld. Meer informatie hierover vindt u op rabobank.nl/dgs.

Heeft u verzekeringen, beleggingen of consumptieve kredieten? Dan ontvangt u hiervan

afzonderlijke jaaropgaven.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Waterland en Omstreken

Betalen

De tegoeden op de rekeningen in deze rubriek vallen onder het
depositogarantiestelsel. Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/dgs.

NL14 RABO 0310 7591 88 EUR Zakelijke rekening
          Saldo 01-01-2021                  :                   199,07 C
          Saldo 31-12-2021                  :                 6.270,41 C
          Door u ontvangen rente in 2021    :                     0,00
          Door u betaalde rente in 2021     :                     0,00

Sparen

De tegoeden op de rekeningen in deze rubriek vallen onder het
depositogarantiestelsel. Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/dgs.

NL54 RABO 3624 8688 10 EUR Rabo BedrijfsSpaarRekening
          Saldo 01-01-2021                  :                 4.997,98 C
          Saldo 31-12-2021                  :                10.428,50 C
          Door u ontvangen rente in 2021    :                     0,52
          Door u betaalde rente in 2021     :                     0,00

Rabobank  Waterland en Omstreken

Financieel Jaaroverzicht 2021

Postbus 133, 1800 AC  ALKMAAR

Stichting Eilandraad Marken

Kerkbuurt 82

1156 BM  MARKEN

Mocht u nog vragen hebben kijk dan op
www.rabobank.nl en kies voor Nieuws
of neem contact op met onze bank.

Telefoon (088) 722 66 00

E-mail info.waterland@rabobank.nl

Bankcode

3541

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.
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