
SPELREGELS BELEGGEN  
“PERSPECTIEFREKENING & COMFORTREKENING”  

 
Wanneer wordt uw premie of koopsom belegd?  

Premies en koopsommen, mits voorzien van voldoende betalingskenmerk (volledige naam en het 
polisnummer), worden op de laatste beursdag van de maand belegd tegen de slotkoersen van deze 
laatste beursdag. Voorwaarde is dat de te ontvangen premie of koopsom op de voorlaatste 
beursdag bijgeschreven is op rekening NL63.ABNA.054.03.75.853 ten name van Aegon Van Nierop, 
Leeuwarden.  
 
In welke fondsen wordt uw premie of koopsom belegd?  

Premies en koopsommen worden belegd aan de hand van de fondsverdeling die u aangeeft op het 
aanvraagformulier PerspectiefRekening/ComfortRekening. Het aanvraagformulier dient dan ook 
door Aegon Van Nierop te zijn ontvangen voordat de premie of koopsom wordt ontvangen. De 
specifieke fondskeuze moet zorgvuldig ingevuld worden op het aanvraagformulier. Vergeet u niet 
het aanvraagformulier te voorzien van de benodigde handtekening(en)!  

 
Hoe kunt u uw belegging wijzigen?  

Beleggingswijzigingen kunnen uitsluitend via het daartoe bestemde formulier “Wijziging belegging 
PerspectiefRekening/ComfortRekening” worden aangevraagd. Dit formulier dient volledig ingevuld 
en voorzien van een handtekening van de verzekeringnemer, uiterlijk om 16.30 uur op de 
voorlaatste beursdag van de maand in ons bezit te zijn.  
 
Hoe kunt u een beleggingswijziging aan ons doorgeven? 

Ons e-mailadres voor het doorgeven van beleggingswijzigingen: avn@aegon.nl 
 
U kunt u ons de informatie ook toesturen naar het algemene adres, onder vermelding van uw 
polisnummer: 
 
Aegon Van Nierop  
Postbus 23003  

8900 MD Leeuwarden 
 

 

   

 

 
Laatste beursdag 2022 Sluitingsdata voor beleggingswijzigingen 
maandag  31 januari  vrijdag 28 januari 16.30 uur  
maandag   28 februari vrijdag  25 februari  16.30 uur  
donderdag 31 maart woensdag 30 maart  16.30 uur  

vrijdag  29 april donderdag 28 april 16.30 uur  
dinsdag 31 mei maandag  30 mei  16.30 uur  
donderdag 30 juni  woensdag  29 juni 16.30 uur  
vrijdag  29 juli  donderdag  28 juli  16.30 uur  
woensdag 31 augustus   dinsdag  30 augustus   16.30 uur  
vrijdag  30 september  donderdag  29 september  16.30 uur  
maandag 31 oktober   vrijdag  28 oktober   16.30 uur  

woensdag  30 november   dinsdag  29 november   16.30 uur  

vrijdag 30 december donderdag 29 december  16.30 uur 

 


