
Brand New Day N.V.

Postbus 12550, 1100 AN Amsterdam ZO | Tel: 020 - 75 85 310 | new.brandnewday.nl

Wat is een lijfrente-uitkering?

Heel simpel gezegd is het een omgekeerde spaarrekening. U begint met een pot met spaargeld. U kiest een periode waarin 

u dat geld wilt opmaken: minimaal 5 en maximaal 30 jaar. Elke maand (of kwartaal/halfjaar/jaar) wordt uit de pot een bepaald 

bedrag naar uw bankrekening (IBAN) overgeboekt. Dit bedrag is elke maand even hoog. Voordat dit bedrag op uw IBAN wordt 

bijgeschreven, wordt er eerst door ons loonheffing over ingehouden. En over het geld dat op uw lijfrente-uitkeringsrekening 

staat krijgt u over de hele looptijd een vaste rente. 

Overlijdt u tijdens de looptijd? Dan gaan de resterende uitkeringen voor 100% - geen euro minder, geen euro meer – over naar 

uw erfgenamen. Dat regelen wij, uiteraard kosteloos. 

Welke potjes mag ik als startkapitaal voor de lijfrente-uitkering (laten) storten?

 » Lijfrente-opbouw (aanvullend pensioen) 

Dat is bijvoorbeeld het geld dat u met onze pensioenrekening heeft opgebouwd, maar dat kan ook geld van een 

pensioenrekening van een andere bank of een lijfrenteverzekering van een verzekeraar zijn. 

 » Jaarruimte  

Dit is het maximale bedrag dat u van de Belastingdienst elk jaar opzij mag zetten voor uw aanvullend pensioen. In het 

jaar dat u de lijfrente-uitkering afsluit, heeft u misschien nog jaarruimte. Zo ja, kunt u dat bedrag als (extra) startkapitaal 

overboeken (en in het jaar daarna nog verrekenen met uw inkomstenbelasting). 

 » Reserveringsruimte  

Dit zijn de jaarruimtes die u de afgelopen 7 jaar niet heeft benut voor uw aanvullend pensioen. Deze kunt u net 

als de jaarruimte in het laatste jaar benutten voor uw uitkering. Er zitten wel wat spelregels aan vast. Google op 

‘reserveringsruimte Belastingdienst’ voor uitleg en een rekenhulp. 

 » Oudedagsreserve en stakingswinst 

Ondernemers hebben soms een oudedagsreserve opgebouwd of een stakingswinst na verkoop van hun onderneming. 

Deze kunnen ook voor een lijfrente-uitkering worden gebruikt.  

U kunt natuurlijk alle bovenstaande potjes voor één lijfrente-uitkering gebruiken. U hoeft niet voor elk potje een aparte 

lijfrente-uitkering te openen. Let er even op dat Brand New Day bij het overboeken van een jaarruimte, reserveringsruimte, 

oudedagsreserve of stakingswinst niet kan beoordelen of de hoogte van het bedrag voor uw situatie fiscaal juist is. Als u 

twijfelt, raadpleeg hiervoor dan een adviseur. En als u nog de jaarruimte of reserveringsruimte benut, zorg er dan voor dat u 

deze in uw belastingaangifte verwerkt.    

Wanneer moet mijn Brand New Day Lijfrente-uitkering uiterlijk zijn afgesloten? 

De uiterste datum waarop uw lijfrente-uitkering moet zijn afgesloten, is 31 december van het jaar dat volgt op het jaar dat uw 

opbouwproduct (de pensioenrekening bij ons of een andere bank of de lijfrenteverzekering bij een verzekeraar) de einddatum 

heeft bereikt. 
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Bij Brand New Day kunt u de einddatum van uw pensioenrekening altijd zelf aanpassen. De uiterste einddatum van uw 

pensioenrekening (en alle andere opbouwproducten) is 31 december van het 5e kalenderjaar ná het jaar waarin u recht hebt 

gekregen op AOW. En dan heeft u dus nog een jaar om een lijfrente-uitkering af te sluiten. 

Let op: als u alleen een stakingswinst of oudedagsreserve stort, zijn er andere regels van toepassing. Informeer daar even 

naar bij uw adviseur als u vragen heeft of neem contact op met onze Klantenservice.   

 

Wat is de minimale looptijd van de betalingen van mijn lijfrente-uitkering?

De minimale looptijd van de betalingen is 5 jaar, waarbij het bedrag van alle bruto betalingen in een jaar niet hoger mag zijn 

dan € 21.741 (2019). Als de som van de bruto betalingen per jaar hoger is, geldt een minimum looptijd van 20 jaar. Ook als 

u de lijfrente-uitkering laat ingaan vóór uw 65e verjaardag en/of vóór het jaar waarin u recht krijgt op AOW, is de minimum 

looptijd langer. Zie voor gedetailleerde informatie het schema hieronder.  

Wat is de maximale looptijd van de betalingen van mijn lijfrente-uitkering?

De minimale looptijd van de betalingen is dus 5 jaar. Deze minimale looptijd is wettelijk afgesproken en geldt dus bij alle 

aanbieders. De maximale looptijd van de betalingen is 30 jaar. Alles daar tussenin is prima wat ons betreft, zolang het maar 

van de Belastingdienst mag. De spelregels van de Belastingdienst ziet u in het schema hieronder.    

Vanaf welke leeftijd kan ik de lijfrente-uitkering afsluiten?

Afhankelijk van uw leeftijd én wanneer u in het verleden het geld heeft gestort waarmee het lijfrentekapitaal is opgebouwd, 

gelden de onderstaande regels van de Belastingdienst. Deze regels gelden overigens per polis of rekening.

Situatie 1: U heeft alleen lijfrentekapitaal gestort ná 31 december 2013

De uitkering afsluiten Waar moet u rekening mee houden?

U wilt de uitkering afsluiten vóór het jaar waarin u recht 

krijgt op AOW (dus bijvoorbeeld als u 55 bent, of 63). 

De minimale duur van alle betalingen is 20 jaar + het 

aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd. De 

maximale duur van alle betalingen is 30 jaar.

U wilt de uitkering afsluiten in het jaar dat u recht krijgt 

op AOW (of later, als het maar voor uiterste fiscaal 

toegestane datum is).  

De minimale duur van alle betalingen is 5 jaar als de 

bruto betalingen per jaar niet hoger zijn dan € 21.741 

(2019). Is het bedrag per jaar hoger? Dan is de minimale 

duur van alle betalingen 20 jaar.

Situatie 2: U heeft alleen lijfrentekapitaal gestort vóór 1 januari 2014, daarna niet meer

De uitkering afsluiten Waar moet u rekening mee houden?

U wilt de uitkering afsluiten in het jaar waarin u 65 wordt 

(of later, als het maar voor de uiterste fiscaal toegestane 

datum is).

De minimale duur van alle betalingen is 5 jaar als de 

bruto betalingen per jaar niet hoger zijn dan € 21.741 

(2019). Is het bedrag per jaar hoger? Dan is de minimale 

duur van alle betalingen 20 jaar.

U wilt de uitkering afsluiten vóór het jaar waarin u 65 

wordt. 

De minimale duur van alle betalingen is 20 jaar + het 

aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd. De 

maximale duur van alle betalingen is 30 jaar.
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Situatie 3: U heeft zowel vóór 1 januari 2014 als ná 31 december 2013 lijfrentekapitaal gestort op uw 

rekening of in de polis. 

De uitkering afsluiten Waar moet u rekening mee houden?

U wilt de uitkering afsluiten in het jaar waarin u 65 wordt 

(of later, als het maar voor uiterste fiscaal toegestane 

datum is).

Voor het geld dat u tot en met 31-12-2013 had opge-

bouwd, geldt de minimale duur van alle betalingen van 

5 jaar zolang de bruto betalingen per jaar niet hoger zijn 

dan € 21.741 (2019) Is het bedrag per jaar hoger? Dan is 

de minimale duur van alle betalingen 20 jaar.

Voor het geld dat u vanaf 01-01-2014 heeft opgebouwd 

is de minimale duur van alle betalingen 20 jaar + het 

aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd. 

Als u beide mogelijkheden wilt gebruiken, kunt u 2 

lijfrente-uitkeringen openen. 

U wilt de uitkering afsluiten in het jaar dat u recht krijgt 

op AOW (of later, als het maar voor uiterste fiscaal 

toegestane datum is).

De minimale duur van alle betalingen is 5 jaar als de 

bruto betalingen per jaar niet hoger zijn dan € 21.741 

(2019). Is het bedrag per jaar hoger? Dan is de minimale 

duur van alle betalingen 20 jaar.

U wilt de uitkering afsluiten vóór het jaar waarin u 65 

wordt.

De minimale duur van alle betalingen is 20 jaar + het 

aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd. De 

maximale duur van alle betalingen is 30 jaar.

Is er een minimumbedrag dat gestort moet worden?

Ja, om de lijfrente-uitkering af te sluiten, dient minimaal € 4.000 gestort te worden. Anders worden de periodieke uitkeringen 

te laag. Er geldt geen maximumbedrag. 

Geldt een minimumbedrag voor elke betaling? 

Ja, het minimale bedrag van elke bruto betaling per maand/kwartaal/halfjaar/jaar is € 100. Als bijvoorbeeld het bedrag van de 

bruto betaling per maand € 80 is, kunt u kiezen voor een betaling per kwartaal, halfjaar of jaar.

Kan ik de lijfrente-uitkering ook openen als ik in het buitenland woon? 

Ja, dat is mogelijk, maar alleen als u in één van de landen binnen de EER (Europese Economische Ruimte) woont en 

belastingplichtig bent. Als u buiten de EER woont of belastingplichtig bent, kunt u de uitkering niet openen. U dient verder 

altijd over een geldig identiteitsbewijs van een land uit de EER en een Nederlands IBAN (mede) op uw naam te beschikken. 

Hou er rekening mee dat als u in de toekomst verhuist naar een land buiten de EER, wij uw lijfrente-uitkering helaas moeten 

beëindigen. Het is dus niet mogelijk om uw lijfrente-uitkering voort te zetten als u verhuist naar of belastingplichtig wordt in 

een land buiten de EER. 
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Op welke dag van de maand wordt de periodieke betaling naar mijn IBAN overgemaakt? 

De periodieke betalingen worden altijd op de eerste werkdag van de nieuwe periode door ons overgemaakt. U ontvangt het 

geld normaal gesproken (behoudens calamiteiten in het betalingsverkeer of een overboeking naar een niet-Nederlandse IBAN 

die wat langer kunnen duren) ook diezelfde dag op uw IBAN.

Hoe hoog is het bedrag dat ik ga krijgen? Hoe wordt dat bepaald?

Om een offerte voor u te kunnen maken, vragen wij u eerst wat uw wensen zijn.  

 » Hoeveel jaar wilt u de betalingen ontvangen?  

De duur van de betalingen is altijd minimaal 5 en maximaal 30 jaar, waarbij wel wat spelregels gelden (zie daarvoor het 

schema hierboven). 

 » Wilt u elke maand, elk kwartaal, halfjaar of jaar een bedrag ontvangen?  

Wat u wenst, het minimumbedrag per uitbetaling is € 100.

 » Wanneer wilt u de eerste periodieke betaling ontvangen?  

U kunt er namelijk voor kiezen om de eerste betaling tot maximaal een jaar na de startdatum van uw lijfrente-uitkering 

uit te stellen. 

 » Welk bedrag wordt in totaal als inleg voor de lijfrente-uitkering overgeboekt?  

Dit kunnen best verschillende bedragen uit verschillende pensioenpotjes zijn. Soms moeten er nog beleggingen 

verkocht worden voor het geld naar uw lijfrente-uitkeringsrekening overgeboekt kan worden. Hoe preciezer u het 

totaalbedrag dat gestort wordt inschat, hoe nauwkeuriger de indicatie van de hoogte van de uitkering. 

Op basis van deze gegevens ontvangt u een offerte. Hierin staat de hoogte van de vaste rente die u ontvangt (hoe langer de 

looptijd, hoe hoger de rente), tot welke datum de offerterente geldig is (de rentegarantietermijn) en een indicatie van de hoogte 

van de periodieke bruto betaling die u gaat krijgen. Inderdaad ‘een indicatie’, want pas op het moment dat al het geld voor 

de lijfrente-uitkering binnen is, is duidelijk hoe hoog de bruto betaling definitief is. Niet dat wij de spelregels in de tussentijd 

veranderen, maar de definitieve hoogte van de betaling is natuurlijk afhankelijk van het precieze bedrag dat uiteindelijk 

overgeboekt wordt. Als er een tientje meer of minder wordt overgeboekt, is de betaling die u ontvangt ook iets hoger of lager. 

En dat is pas duidelijk op het moment dat al het geld binnen is en de lijfrente-uitkering afgesloten is.

Wanneer moet de inleg voor de lijfrente-uitkering uiterlijk op de rekening gestort zijn? 

Uiterlijk 5 werkdagen voor de startdatum van uw lijfrente-uitkering moet al het geld voor de inleg op uw lijfrente-uitkeringsrekening 

zijn bijgeschreven. Met ‘al het geld’ bedoelen we alle verwachte stortingen. Dus als u meerdere polissen of rekeningen gaat 

overboeken, start de lijfrente-uitkering pas al die polissen/rekeningen zijn bijgeschreven. 

De startdatum is de datum waarop uw lijfrente-uitkering van start gaat. Dit is altijd de eerste dag van een maand. Minimaal 5 

werkdagen daarvoor moeten dus alle stortingen voor de inleg op de lijfrente-uitkeringsrekening zijn bijgeschreven én moet u 

zijn geaccepteerd als klant.  

U kunt er dus voor kiezen om tot maximaal een jaar ná de startdatum van uw lijfrente-uitkering de eerste periodieke betaling 

te ontvangen. 
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Wat gebeurt er als niet alle stortingen 5 werkdagen voor de startdatum op mijn lijfrente-uitkeringsrekening 

zijn bijgeschreven? Of als ik nog niet geaccepteerd ben als klant?  

Dan wordt de startdatum van uw lijfrente-uitkering automatisch een maand doorgeschoven. Als 5 werkdagen voor die nieuwe 

ingangsdatum alle stortingen voor de inleg wél zijn ontvangen en u geaccepteerd bent als klant, gaat uw lijfrente-uitkering 

alsnog van start. 

Let erop dat het verschuiven van de ingangsdatum invloed kan hebben op de vaste rente die u krijgt. Als uw lijfrente-uitkering 

ná de in de offerte vermelde rentegarantietermijn van start gaat, is de offerterente komen te vervallen en krijgt u de vaste 

rente die geldt op het moment dat uw uitkering van start gaat. Deze kan dus hetzelfde, lager of hoger zijn dan de offerterente. 

Een voorbeeld. Stel u geeft aan dat er 4 polissen worden overgeboekt. De startdatum van uw lijfrente-uitkering in de offerte 

is gepland op 1 november 2019, wat ook de einddatum van de rentegarantietermijn is. De offerterente is 1,60% voor een 

looptijd van 10 jaar. Op vrijdag 25 oktober (5 werkdagen voor 1 november) is één polis nog niet bijgeschreven op uw lijfrente-

uitkeringsrekening. De ingangsdatum van uw uitkering schuift automatisch een maand door naar 1 december 2019. Begin 

november wordt het geld van de laatste polis bijgeschreven. Uw lijfrente-uitkering start per 1 december. De vaste rente voor 

een periode van 10 jaar is in november helaas gedaald van 1,60% naar 1,55%. Uw lijfrente-uitkering gaat dus op 1 december 

2019 van start met een vaste rente van 1,55%.    

 

Hoe hoog is de vaste rente die ik krijg?   

Om te beginnen hoog, want wij zijn op de pensioenmarkt een prijsvechter. De hoogte van de offerterente is afhankelijk van 

de looptijd die u kiest: hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente. Op www.brandnewday.nl kunt de actuele vaste rentes altijd 

nakijken. De rente in de offerte is een vaste rente, die voor de hele looptijd van uw lijfrente-uitkering geldt. Nadat de lijfrente-

uitkering van start is gegaan, kan de rente dus niet meer door Brand New Day aangepast worden.   

Hoelang is de rente in de offerte geldig?   

In uw offerte ziet u onderaan pagina 1 de offerterente staan én de datum tot wanneer deze offerterente gegarandeerd wordt 

(het einde van de rentegarantietermijn dus). De offerterente wordt 5 tot 8 weken gegarandeerd, afhankelijk van het moment 

in de maand dat de offerte voor uw lijfrente-uitkering wordt gemaakt. Als de lijfrente-uitkering start voordat de offerterente 

verloopt, ontvangt u deze gegarandeerde offerterente óf de hogere rente als de actuele vaste rente op de startdatum van uw 

uitkering hoger is.

Let er dus op dat uiterlijk 5 werkdagen vóórdat de rentegarantietermijn verloopt alle stortingen voor uw lijfrente-uitkering 

bijgeschreven zijn op de lijfrente-uitkeringsrekening en dat u als klant bent geaccepteerd. Want anders wordt de startdatum 

van uw lijfrente-uitkering een maand doorgeschoven en is de offerterente niet meer geldig. 

 

Wat gebeurt er als de vaste rente stijgt of daalt voordat de offerterente verloopt?   

Als de vaste rente voor Brand New Day Lijfrente-uitkeringen wordt verlaagd en uw lijfrente-uitkering gaat van start vóórdat 

de offerterente verloopt (dus voor het einde van de rentegarantietermijn), geldt deze renteverlaging niet voor uw lijfrente-

uitkering. U ontvangt dan gewoon de gegarandeerde offerterente. Als de vaste rente wordt verhoogd en uw lijfrente-uitkering 

gaat van start voordat de offerterente verloopt, ontvangt u wél deze hogere rente. 

Kortom, als uw lijfrente-uitkering van start gaat voordat de offerterente verloopt, ontvangt u altijd de hoogste rente: de 

gegarandeerde offerterente óf (als in de tussentijd de vaste rente voor offertes van Brand New Day Lijfrente-uitkeringen is 

verhoogd) die hogere vaste rente. Dit gaat automatisch, u hoeft daar niets voor te doen.  
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Welke vaste rente krijg ik als mijn uitkering niet ingaat voordat de offerterente verloopt?    

Als uw lijfrente-uitkering van start gaat ná de datum waarop de offerterente verloopt (dus na de rentegarantietermijn), vervalt 

de gegarandeerde offerterente. Op het moment dat uw lijfrente-uitkering alsnog van start gaat, krijgt u de op dan moment 

geldende vaste rente. Deze kan hoger of lager zijn dan de gegarandeerde offerterente.  

Krijg ik rente over het gestorte geld voordat de lijfrente-uitkering van start gaat?    

Ja en nee. Ja, u ontvangt een variabele rente vanaf het moment dat er geld op uw lijfrente-uitkeringsrekening is bijgeschreven 

tot het moment dat uw lijfrente-uitkering van start gaat. Want vanaf de startdatum van uw lijfrente-uitkering ontvangt u een 

vaste rentevergoeding. Brand New Day kan de hoogte van de variabele rente altijd aanpassen. De variabele rente staat 

vermeld in uw offerte en is op dit moment helaas 0%.   

Is het mogelijk om de eerste periodieke betaling later te ontvangen, dus na de startdatum van mijn lijfrente-

uitkering?     

Ja, dat is geen probleem. U kunt ervoor kiezen om de eerste betaling tot maximaal één jaar na de startdatum van uw lijfrente-

uitkering uit te stellen. Vanaf de startdatum tot de eerste betaling ontvangt u dan gewoon de afgesproken vaste rente over het 

saldo op uw lijfrente-uitkeringsrekening. 

Als u kiest voor een jaarlijkse betaling en de eerste betaling een jaar uitstelt, ontvangt u 2 jaar na de start van uw lijfrente-

uitkering de eerste betaling op uw IBAN (de betaling is altijd achteraf, op de eerste werkdag van de eerstvolgende periode).

Kan ik het geld nog opnemen nadat de lijfrente-uitkering van start is gegaan?      

Nee, het geld op uw lijfrente-uitkeringsrekening is geblokkeerd. U kunt ons niet bellen om het periodieke bedrag te verhogen, 

te verlagen of om het resterende saldo in één keer boetevrij op te nemen. U kunt de lijfrente-uitkering wel afkopen. Dat is 

financieel niet aantrekkelijk, omdat u dan boetes moet betalen. 

Kan ik mijn lijfrente-uitkering gedurende de looptijd laten overzetten naar een andere aanbieder?       

Nee, dat is helaas niet mogelijk. U kunt de lijfrente-uitkering wel afkopen. Dat is financieel dus niet aantrekkelijk omdat u dan 

boetes moeten betalen.  

Kan ik mijn lijfrente-uitkering gedurende de looptijd afkopen?       

Ja, dat is mogelijk maar financieel bijzonder onaantrekkelijk. Doe dat dus alleen als het noodzakelijk is. Allereerst wordt 

over het resterende bedrag op uw lijfrente-uitkeringsrekening 52% inkomstenbelasting ingehouden (Als het IB-tarief in uw 

belastingaangifte lager is dan 52%, krijgt u wat teveel is ingehouden via uw aangifte weer terug). Daar bovenop betaalt u ook 

nog eens 20% boete (‘revisierente’). Deze 72% dragen wij namens u af aan de Belastingdienst. Ten slotte betaalt u aan Brand 

New Day opnamekosten. De formule om de hoogte daarvan te berekenen staat in de voorwaarden van de lijfrente-uitkering. 

Uiteraard lichten onze medewerkers van de Klantenservice dat ook graag toe.

Wordt er bij elke betaling belasting ingehouden?       

Ja, dat regelen wij. Het is hetzelfde als de belasting die wordt ingehouden als salaris wordt uitbetaald. Wij zorgen ervoor dat bij 

elke betaling de loonheffing wordt ingehouden en afgedragen. De loonheffing is de loonbelasting, premie volksverzekeringen 

en de bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Elke maand ontvangt u een ‘loonstrook’ en elk jaar een financieel jaaroverzicht, 

dat u voor uw belastingaangifte kunt gebruiken. 

Als u in een ander land van de EER woont en daar belasting betaalt, kunt u dat bij ons aangeven. Dan houden wij geen 
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belasting in. Uiteraard mogen wij dat pas doen als wij daarvan een bevestiging van de Belastingdienst krijgen. Als u hier 

vragen over heeft, neem dan even contact op met onze Klantenservice. 

 

Voor wie is dit product geschikt?        

Voor iedereen die een opgebouwde pensioenpot wil omzetten in een lijfrente-uitkering tot maximaal 30 jaar. U bent niet jonger 

dan uw verwachte AOW-leeftijd min 10 jaar en u heeft er geen problemen mee dat alle communicatie en het doorgeven 

van opdrachten met Brand New Day via e-mail of MijnBND verloopt. Uiteraard staat onze Klantenservice voor u klaar en 

beantwoorden zij graag al uw vragen!

Voor wie is dit product niet geschikt?         

De Brand New Day Lijfrente-uitkering is niet geschikt als u een levenslange lijfrente-uitkering wenst aan te kopen (dus met 

betalingen tot aan uw dood, ongeacht de leeftijd), een overbruggingslijfrente wenst aan te kopen, het vermogen dat u met 

een gouden handdruk heeft opgebouwd wilt aanwenden voor het aankopen van een lijfrente-uitkering of een nabestaande-

uitkering wenst aan te kopen als tijdens de opbouwfase de rekeninghouder (of polishouder) onverhoopt overleden is.  Ook als 

u (liever) niets doet met digitale communicatie is Brand New Day geen geschikte aanbieder voor u.

Hoe kan ik de lijfrente-uitkering openen?        

U opent de Brand New Day Lijfrente-uitkering bij Brand New Day Bank N.V. Het openen van de rekening gaat online, via onze 

website. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u de lijfrente-uitkeringsrekening via een adviseur opent. 

Om de rekening te openen, doorloopt u (samen met uw adviseur) de volgende stappen: 

 » U vult uw persoonlijke- en adresgegevens in

 » U verklaart in welke landen u belastingplichtig bent en of u US Person bent 

 » U geeft alle gewenste details van de lijfrente-uitkering door (inleg, looptijd, etc)

 » U stuurt een kopie van een binnen de EER geldig identiteitsbewijs

 » U stort € 0,01 vanaf een Nederlands IBAN (mede) op uw naam 

 » U kiest en verifieert het IBAN waarop u de betalingen wenst te ontvangen 

 » U gaat akkoord met alle voorwaarden die gelden 

 » U gaat akkoord met de automatische incasso van de afsluitkosten van € 25 (tenzij u de rekening via een adviseur 

opent, dan vervallen de afsluitkosten)

Zodra wij alle gegevens ontvangen hebben, verwerken wij deze. Als er nog onduidelijkheden zijn of vragen, benaderen wij u. 

Hou er rekening mee dat uw Brand New Day Lijfrente-uitkering pas afgesloten is als u 1) volledig geaccepteerd bent als klant 

(van de wetgever dienen wij namelijk een aantal controles uit te voeren) en 2) alle stortingen voor de inleg van de lijfrente-

uitkering binnen zijn. 

In welke gevallen kan ik geen Brand New Day Lijfrente-uitkering openen?         

Wij zijn hartstikke blij met elke nieuwe klant! Er zijn echter redenen waarom wij u als klant niet accepteren. De belangrijkste 

redenen zijn:  

 » U bent een US Person 

 » U bent een PEP (Political Exposed Person) 

 » U woont in een land buiten de EER

 » U bent belastingplichtig in een land buiten de EER 

 » U heeft geen geldig identiteitsbewijs of geen Nederlands IBAN (mede) op uw naam 
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Kan Brand New Day mijn lijfrente-uitkering tussentijds beëindigen?         

Ja, dat is mogelijk. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat u verhuist naar en/of belastingplichtig wordt in een land buiten 

de EER of PEP (Political Exposed Person) of US Person wordt. In zo’n geval heeft u de mogelijkheid om de lijfrente-uitkering 

af te kopen óf om deze over te dragen aan een andere aanbieder. 

Welke informatie heeft Brand New Day van mij nodig, als aanstaande nieuwe klant?          

Om de Brand New Day Lijfrente-uitkering af te sluiten, hebben wij de volgende gegevens van u nodig: 

 » Uw persoonlijke- en adresgegevens 

 » Een kopie van een binnen de EER geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID kaart)

 » Een storting van € 0,01 vanaf een Nederlands IBAN (mede) op uw naam 

 » Uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer 

 » De landen waar u belastingplichtig bent (voor landen buiten Nederland de TIN-codes)

 » Of u een US Person bent 

 » En ten slotte alle details over de uitkering die u wenst (looptijd, inleg, etc)

 

Wat gebeurt er als ik niet op tijd als klant ben geaccepteerd?         

Dan schuift de ingangsdatum van uw lijfrente-uitkering automatisch een maand verder. Als u 5 werkdagen voor het begin 

van de nieuwe ingangsdatum wél geaccepteerd bent als klant, gaat uw lijfrente-uitkering alsnog van start. Zo niet, schuift de 

ingangsdatum weer een maand door. 

Let erop dat als de ingangsdatum doorschuift, de offerterente niet meer geldt. U krijgt dan de actuele vaste rente die geldt op 

het moment dat uw lijfrente-uitkering van start gaat. Deze kan hetzelfde, lager of hoger zijn dan de gegarandeerde offerterente.

 

Ontvang ik communicatie per post?          

Nee, alle communicatie van Brand New Day verloopt digitaal. Met uw e-mailadres als gebruikersnaam en een zelfgekozen 

wachtwoord kunt u inloggen in MijnBND. Daar kunt u alle informatie over uw lijfrente-uitkering bekijken: de looptijd, de hoogte 

van de bruto betalingen, de einddatum, de vaste rente én uiteraard de loonstroken en het jaarlijkse financiële jaaroverzicht. 

Via MijnBND geeft u ook wijzigingen door, zoals een nieuw adres of een nieuw e-mailadres. 

Wij versturen dus geen loonstroken of brieven per post. Dit om het milieu en de kosten te besparen. Als u een vraag heeft of 

als u er niet uitkomt, weet dan dat onze Klantenservice voor u klaarstaat! Zij nemen graag de tijd om u alles uit te leggen en 

om u te helpen met al uw vragen en wensen. 

Wat gebeurt er met mijn uitkering als Brand New Day Bank failliet gaat?         

Uw Brand New Day Lijfrente-uitkering is een spaarrekening die u aanhoudt bij Brand New Day Bank. En net zoals alle 

Nederlandse banken staan wij onder toezicht van De Nederlandsche Bank en valt het geld op uw spaarrekening onder 

het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat het geld op al uw spaarrekeningen bij Brand New Day Bank samen wordt 

gegarandeerd tot € 100.000 per persoon.

Welke kosten worden in rekening gebracht?         

De enige kosten die in rekening worden gebracht, zijn de afsluitkosten. Deze bedragen éénmalig € 25. Bij het openen van 

de lijfrente-uitkering wordt om uw toestemming gevraagd om deze éénmalig met een automatische incasso van uw IBAN 

te incasseren. Opent u de lijfrente-uitkering via een adviseur? Dan hoeft u geen afsluitkosten te betalen. Opent u meerdere 

lijfrente-uitkeringen? Dan worden de afsluitkosten maar één keer in rekening gebracht. 



De overige dienstverlening van Brand New Day is gratis. Het doorgeven van wijzigingen, doorvoeren van echtscheidingen en 

onverhoopt overlijden is altijd gratis. Alleen als uw lopende lijfrente-uitkering wordt afgekocht, gelden afkoopkosten. De hoogte 

daarvan kunt u berekenen met de in de voorwaarden beschreven rekenmethodiek.

Geeft Brand New Day mij advies bij het openen van de lijfrente-uitkering?         

Nee. Als u via onze website de lijfrente-uitkering opent, bent u zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt en beslist u 

zelf of onze lijfrente-uitkering geschikt voor u is. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het openen en beheren van uw lijfrente-

uitkering. Heeft u behoefte aan advies? Dan brengen wij u graag in contact met een gespecialiseerde adviseur bij u in de 

buurt. 

Kan ik afzien van de lijfrente-uitkering voordat deze van start is gegaan?          

Ja, u kunt tot en met de laatste werkdag vóór de ingangsdatum van uw lijfrente-uitkering ons laten weten dat u ervan afziet. 

Dan sluiten wij het product en storten wij eventuele bedragen die op de rekening zijn bijgeschreven terug naar de bankrekening 

van herkomst. 

Waar kan ik de productvoorwaarden nalezen?           

Als u de offerte aanvraagt, sturen wij altijd de productvoorwaarden mee. Deze productvoorwaarden kunt ook op onze website 

nalezen. En als u wilt, sturen wij de voorwaarden natuurlijk graag nog even via e-mail toe!
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