Rekening openen bij ING

Opening an ING account

zonder Nederlands identiteitsbewijs

without a Dutch identity document

Wil je een Betaalrekening openen bij ING, maar heb je geen Nederlands
identiteitsbewijs*? Dan willen we dat je aantoont dat je in Nederland
woont, werkt, studeert of een huis bezit.

If you want to open a bank account with ING but do not have a Dutch
identity document*, you will need to prove that you either live, work, study
or own a house in the Netherlands.

Wat heb je daarvoor nodig?

What you need

Om een rekening te openen heb je
een geldig identiteitsbewijs nodig
en één van de volgende
bewijsstukken:
Wanneer je in Nederland woont,
moet je dit aantonen met een
uittreksel uit het bevolkingsregister
(BRP). Dit kun je (online) aanvragen
bij de gemeente waar je als
inwoner staat ingeschreven.
Als je in Nederland werkt, hebben
we je arbeidscontract als bewijs
nodig.
Studeer je in Nederland? Dan moet
je het bewijs van inschrijving bij de
onderwijsinstelling kunnen
overleggen.
Bezit je een huis in Nederland?
Vraag dan bij het kadaster het
document ‘Eigendomsinformatie’
aan waarmee je dit kunt aantonen
(www.kadaster.nl).

Zonder je identiteitsbewijs en één
van deze documenten kunnen we
geen rekening voor je openen.
Tenzij je je binding met Nederland
op een andere manier kunt
aantonen. Je aanvraag wordt dan
behandeld door onze afdeling
Klantonderzoek. Zij nemen contact
met je op.

Een rekening openen
Wil je een rekening openen maar
spreek je zelf geen Nederlands of
Engels? Dan raden we je aan
iemand mee te nemen die je
daarbij kan helpen.
Houd er rekening mee dat de
meeste correspondentie van ING
in het Nederlands is.

*Nederlandse identiteitsbewijs kan zijn: Nederlands paspoort, identiteitskaart,
rijbewijs, diplomatiek paspoort, dienstpaspoort, verblijfsdocument, W-document
Let op: alle documenten die als bewijs dienen mogen niet ouder zijn dan 3
maanden en je dient een origineel exemplaar te overhandigen.

To open an account you need valid
proof of your identity* and one of
the following documents proving
that you live, work, study or own a
house in the Netherlands:
If you live in the Netherlands, you
must be able to prove this by
presenting an extract from the
Dutch Personal Records Database
(BRP). You can request the extract in
person or online from the local
authority where you are registered.
If you work in the Netherlands, you
will need to show us your
employment contract.
Students in the Netherlands will
need to present proof of enrolment
with an educational institution.
If you own a house in the
Netherlands, you will need to
present an 'Eigendomsinformatie'
(Ownership Information) document,

which you can get from the Dutch
land registry agency
(www.kadaster.nl).
We will not be able to open a bank
account for you if you cannot present
your identity document and one of
the other documents mentioned.
Unless you can prove your bond with
the Netherlands in another way. Your
request will be handled by our KYC
Center. They will contact you for
further questions.

Opening a current account
If you want to open a current account
but do not speak Dutch or English, we
advise you to take someone with you
who can help you.
Please note that most of ING’s
correspondence is in Dutch.

*a Dutch identity document can be a Dutch passport, ID card, driving licence,
diplomatic passport, service passport, residence document or type W foreign nationals
identity document
Important: documents that serve as proof cannot be older than 3 months and you will
need to present an original copy.

