Rabobank in de regio
Hulp bij het dagelijks bankieren

Rabobank dichtbij in de regio
We ontmoeten u graag online, via een contactpunt of bij u thuis.
Wij vinden het belangrijk dat onze producten en
diensten voor iedereen toegankelijk zijn. Zeker nu
online bankieren de standaard is in onze
dienstverlening. Soms kunt u hierbij wel wat hulp
gebruiken. Met informatie, advies en hulpmiddelen
zorgen wij ervoor dat u langer zelfstandig of samen
met iemand, uw bankzaken kunt regelen.
Bezoek één van onze kantoren
Rabobank blijft dichtbij in de regio. Vindt u het lastig om uw bankzaken alleen te
regelen? Wij denken graag met u mee. Bezoek ons kantoor in Alphen aan den Rijn of
één van de omliggende kantoren. Op www.rabobank.nl/groenehartnoord ziet u bij
welke kantoren u terecht kunt. Kijk op de website voor onze openingstijden.
Iemand machtigen om uw bankzaken te beheren
Wilt u uw bankzaken (voor een deel) uit handen geven? Dan regelt u dit met een
volmacht. Hiermee geeft u iemand het recht om namens u te handelen. Het is
verstandig om alleen een volmacht te geven aan iemand die u goed kent. Iemand in uw
omgeving die u vertrouwt. Wij kunnen u helpen met het regelen van een volmacht. Wilt
u ook andere zaken goed regelen? Dan kan een notaris u helpen bij het opstellen van
een notariële volmacht. Wilt u meer informatie hierover? Neem telefonisch contact met
ons op, of bezoek één van onze kantoren.

Hulp bij online bankieren
U heeft door de jaren heen, het bankieren om u heen zien veranderen. Van betalen met
contant geld, naar geld overmaken via internet. Online bankieren biedt veel gemak. Via
uw mobiele telefoon of via uw computer. Maar soms is het fijn om door vertrouwde
gezichten van de bank, op weg geholpen te worden en praktische handvatten te
krijgen. Wij nemen graag de tijd voor u om uw vragen en eventuele zorgen rondom
online bankieren weg te nemen.
Mobiele Bankservice
Voor klanten die (tijdelijk) minder mobiel zijn door bijvoorbeeld: ziekte, een ongeval,
senioriteit of een lichamelijke beperking, bieden we de Mobiele Bankservice. Een
medewerker kan u thuis bezoeken in uw eigen vertrouwde omgeving en biedt u
praktische hulp of uitleg. Bijvoorbeeld bij het regelen van een volmacht of het wijzigen
van een betaalpakket. Dit vindt bij u thuis plaats tenzij een andere locatie beter voor u
uitkomt. Het is niet mogelijk om bij de medewerker contant geld op te nemen of te
storten.
Contact met uw bank
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.30 uur, via het telefoonnummer
(088) 722 66 00. Of bezoek één van onze kantoren. Deze informatie is ook terug te lezen
op Rabobank.nl/particulieren/toegankelijkheid.

