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Stappenplan: Overboeken aandelen via www.equateplus.com

Dit stappenplan is gericht op het uitvoeren van een overboeking. Voor het meer informatie over 

inloggen, gebruikersnaam en wachtwoord opvragen en meer kunt u terecht op onze website.

Hier vindt u een lijst met veel gestelde vragen: F.A.Q.

Ook is een algemene video beschikbaar over het gebruik van Equateplus. Hierin wordt ook kort 

toegelicht hoe u aandelen kunt overboeken. Deze video gebruikt nog de oude lay-out van de website, 

hierdoor kunnen de schermafbeeldingen er iets anders uitzien dan op uw computer. De video vindt u 

hier: https://vimeo.com/arcadisnv/review/117249390/66ed29979d

In dit document vindt u een stappenplan voor het overboeken van uw Arcadis aandelen van uw 

rekening bij EquatePlus naar uw eigen effectenrekening/aandelenrekening bij een andere bank.

Algemene opmerkingen:
Helpdesk: de gratis telefonische helpdesk (00800 4020 0096) kan voor u een (effecten)rekening 

toevoegen en een overboeking uitvoeren. 

Er is de mogelijkheid dat een Nederlandse tolk u bijstaat: kies 6 voor andere talen, kies 2 voor niet VS-

burgers en kies vervolgens weer 2 voor hulp bij transacties. Twijfelt u over de opties, dan kunt u ook 

gewoon wachten. Uiteindelijk krijgt u dan een medewerker aan de lijn aan wie u kunt uitleggen dat u 

een Nederlandse tolk wilt.

Altijd overboeking uitvoeren: Veel banken waar u een effectenrekening opent, bieden aan uw 

portefeuille met aandelen voor u van Equateplus naar uw nieuwe rekening over te boeken. Zij geven 

aan dat u dan alleen een formulier hoeft in te vullen. Echter, u dient altijd zelf de overboeking uit te 

voeren in EquatePlus (online of via de telefonische helpdesk). 

Benodigdheden:
Tijdens het uitvoeren van de overboeking zal u verschillende informatie gevraagd worden. Zorg dat u 

deze paraat heeft op het moment dat u begint aan de overboeking. Online dient u de overboeking 

binnen 5 minuten uit te voeren. Dit is voldoende als u goed voorbereid bent.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand heeft:

- (IBAN) nummer van uw effectenrekening en eventueel ook van uw betaalrekening.

- BIC of SWIFT code van de bank(en) waar u uw rekening(en) heeft. Deze kunt u 

opvragen bij uw bank of opzoeken op internet. Meer informatie over BIC/SWIFT: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Business_Identifier_Code

- Naam contactpersoon bij uw bank voor uw effectenrekening en telefoonnummer (dit is 

verplicht)

Stappenplan
De stappen zijn op de pagina’s hierna één voor één uitgelegd aan de hand van schermafbeeldingen. 

De stappen zijn:

1. Effecten/aandelenrekening toevoegen

2. Zoeken van uw bank in het systeem

3. Invullen van uw rekeninggegevens

4. Overboeking starten

5. Overboeking uitvoeren

http://www.lovinklaan.nl/question/hoe-krijg-ik-toegang-tot-equateplus/
http://www.lovinklaan.nl/question/hoe-krijg-ik-toegang-tot-equateplus/
https://vimeo.com/arcadisnv/review/117249390/66ed29979d
https://nl.wikipedia.org/wiki/Business_Identifier_Code


1. Toevoegen effectenrekening/aandelenrekening

2. Zoeken bank in pop-up scherm
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Het makkelijkst zoekt u uw 

bank via de SWIFT-ID/BIC-

code. Vraag deze na bij uw 

bank of zoek op internet.

Zie voorbeeld hiernaast. 

Vaak verschijnt een lijst 

met filialen om uit te 

kiezen.

Heeft u uw rekening niet bij 

een specifiek filiaal, kies 

dan de SWIFT ID die 

eindigt op XXX.

Heeft u een rekening bij 

Binck of Alex dan staat de 

juiste optie niet in de lijst. 

Klik zonder iets in te vullen 

op zoeken. En kies daarna 

voor “Ga naar vrije 

formulierinvoer”, uitleg op 

de laatste pagina.
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3. Invullen rekening gegevens

Vul uw gegevens in bij 

Rekeninggegevens.

Vul gegevens van uw 

contactpersoon bij uw 

bank in bij 

Aanvullende 

gegevens.

Sla de rekening op.

4. Overboeking starten
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5. Overboeking uitvoeren

- Kies voor Overdragen (aandelen ontvangen)

- Zorg dat uw aandelen gegroepeerd getoond worden: u ziet nu 1 regel met uw totaal aantal aandelen.

- Vink uw aandelen aan dmv het vierkantje aan de linkerkant

- In het oranje vakje staan nu bij Transactieaantal al uw aandelen. Fracties van aandelen (achter de 

punt) kunt u echter niet overboeken. Rond het getal in het oranje vakje naar beneden af.

- Kies de ingevoerde effectenrekening

- Vul de naam van uw contactpersoon bij uw bank in en zijn telefoonnummer

- Klik op Verifiëren – hierna verschijnt onderstaand scherm. Klik op bevestigen.

Voorbeeld: Als u bijvoorbeeld 

53.84 aandelen heeft, kunt u 

maximaal 53 aandelen 

overboeken en dient u de 

resterende 0.84 aandelen te 

verkopen. Hiervoor dient u 

een aparte opdracht te 

geven. De 

verkoopopbrengsten minus 

de verkoopkosten worden 

gestort op uw persoonlijke 

bankrekening.

Een verkoopopdracht geeft u 

op vergelijkbare wijze als 

een overboekopdracht. Voer 

wel eerst een betaalrekening 

in als dat nog niet gebeurd is.



3. Invullen rekening gegevens bij Binck of Alex
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- Na de keuze “Ga naar vrije formulierinvoer” in stap 2, vul in het volgende scherm onderstaande gegevens in:

- SWIFT ID: BICKNL2AXXX

- Bank naam: BinckBank

- Adres: Barbara Strozzilaan 310

- Stad: Amsterdam

- Klik op Volgende

- Vul uw gegevens in bij Rekeninggegevens.

- Vul bij contactpersoon onder Aanvullende gegevens het e-mail adres in:  clearingandsettlement@alex.nl

- Sla de rekening op.

mailto:clearingandsettlement@alex.nl

