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Aan de ouder(s) / voogd van Robin Hofland
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Geachte ouder(s)/voogd van Robin,

Hierbij ontvangt u het jaaroverzicht van de betaalrekening die R Hofland bij ons heeft. De gegevens in
dit jaaroverzicht kunt u gebruiken als u over 2017 belastingaangifte doet. We hebben deze gegevens,
voor zover we dat wettelijk verplicht zijn, ook aan de Belastingdienst doorgegeven.

Heeft u vragen over het jaaroverzicht?
Op veel vragen vindt u het antwoord op ing.nl/jaaroverzicht. Staat uw vraag er niet bij of is het
antwoord voor u niet duidelijk? U kunt ook contact met ons opnemen via 020 22 888 88. Wij helpen u
graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Wilt u informatie over de belastingaangifte?
Op ing.nl/jaaroverzicht vindt u een aantal belastingregels en handige belastingtips overzichtelijk bij
elkaar. Voor vragen over de belastingaangifte zelf, kunt u het best terecht op Belastingdienst.nl of bij de
BelastingTelefoon via 0800 0543.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Horst
Directeur Klant Informatie Management

Bijlage: Jaaroverzicht 2017
EndDocument

ING
Contact via ing.nl/klantenservice
ING Bank N.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam
Handelsregister nr. 33031431



Pagina 1 van 1
Onderwerp Jaaroverzicht 2017
Datum januari 2018

Betalen
ING Jongerenrekening: NL56 INGB 0676 0391 54 Robin Hofland
Saldo op 01-01-2017 73,72
Saldo op 31-12-2017 318,97
Rente, door u ontvangen in 2017 0,00

Informatie over het jaaroverzicht
Op ING.nl/jaaroverzicht vindt u meer informatie over het jaaroverzicht. U kunt ook contact met ons opnemen via
020 22 888 88. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Informatie over de belastingaangifte
We hebben de gegevens in dit jaaroverzicht, voor zover we dat wettelijk verplicht zijn, ook aan de Belastingdienst
doorgegeven. Op Belastingdienst.nl vindt u meer informatie over de belastingaangifte. U kunt ook bellen met de
BelastingTelefoon via 0800 0543. Daarnaast staan op ing.nl/jaaroverzicht belastingregels en handige tips.

Informatie over het Depositogarantiestelsel
Tegoeden bij ING en ING Groenbank worden beschermd door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel. Dit is
een garantieregeling, die u beschermt wanneer een bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. De garantie-
regeling geldt voor alle banken die een bankvergunning hebben van De Nederlandsche Bank. Als ING of ING Groenbank
niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, wordt het totale tegoed over uw rekeningen bij elk van die
banken tot een maximum van €100.000 vergoed. Kijk voor meer informatie op www.ing.nl/depositogarantiestelsel.

Jaaroverzicht 2017
Robin Hofland

In dit jaaroverzicht vindt u de gegevens die u kunt gebruiken voor de belastingaangifte. Alle bedragen in dit
overzicht zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven.


