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Deze voorwaarden voor de kinderrekening zijn een aanvulling op de voorwaarden van het BND Paraplufonds en de
voorwaarden van het BND Paraplufonds I. Pak die er dus
ook bij om álle voorwaarden op een rij te hebben.
1

De kinderrekening is een beleggingsrekening op
naam van het kind.

2

De kinderrekening mag alléén door de wettelijk
vertegenwoordiger van het minderjarige kind
worden geopend. Normaal gesproken is dit een
ouder of voogd. Iemand anders dan de wettelijk
vertegenwoordiger van het kind, zoals grootouders,
mag dus niet een kinderrekening openen.

3

De wettelijk vertegenwoordiger moet zich bij het
openen van de kinderrekening op de voor Brand New
Day gebruikelijke manier identificeren.

4

De kinderrekening kan alleen online via de website
van Brand New Day geopend worden. De wettelijk
vertegenwoordiger moet bij het openen schriftelijk of
elektronisch verklaren dat hij of zij wettelijk bevoegd
is om het kind te vertegenwoordigen. Pas na deze
verklaring wordt de kinderrekening geopend.

5

De kinderrekening staat op naam van het minderjarige kind en het vermogen op de rekening is daarom
ook wettelijk het eigendom van het kind en niet
(deels) van de wettelijk vertegenwoordiger.

6

Zolang het kind minderjarig is, is alleen de wettelijk
vertegenwoordiger bevoegd om namens het kind
over de rekening te beschikken. Alleen hij of zij mag
dus wijzigingen doorvoeren. Het kind mag tot het
meerderjarig is niet over de rekening beschikken en
mag géén wijzigingen doorvoeren.

7

Als een andere wettelijk vertegenwoordiger van het
kind schriftelijk bezwaar maakt tegen het gebruik
van de kinderrekening, kunnen wij de kinderrekening
deels of geheel blokkeren. In dat laatste geval kan
dan geen enkele wijziging meer worden doorgevoerd.
Voordat de rekening gedeblokkeerd wordt, moeten
de wettelijk vertegenwoordigers eerst samen
bepalen, en ons schriftelijk bevestigen, wat er met de
kinderrekening moet gebeuren.

8

Op het moment dat het kind 18 jaar wordt en dus
meerderjarig is, wordt de rekening geblokkeerd.
Vanaf dat moment mag alléén nog maar het kind zelfstandig over de rekening beschikken en wijzigingen
doorvoeren. Het kind moet zich voor het over de
rekening kan beschikken wel nog op de voor Brand

New Day gebruikelijke manier identificeren. Zonder
identificatie blijft de rekening geblokkeerd voor
wijzigingen.
9

De wettelijk vertegenwoordiger is vanaf de 18e
verjaardag van het kind niet meer bevoegd om over
de rekening te beschikken.

10

Voordat het kind 18 jaar wordt, informeren wij de
wettelijk vertegenwoordiger dat deze vanaf de 18e
verjaardag van het kind niet meer over de rekening
kan beschikken en verzoeken wij de actuele contactgegevens van het kind door te geven zodat deze
geïdentificeerd kan worden.

Brand New Day
Postbus 12550, 1100 AN Amsterdam ZO | Tel: 020 - 75 85 380 | Fax: 020 - 75 08 910 | www.brandnewday.nl

2

