
NewBanking-systeem – Nederlands 
 

Engels Nederlands 
Welcome! 
 
In order for us to be able to set up your 
share custody account, we need some 
identity documents from you. You have 
received an email from HR stating which 
documents you should submit (different 
rules apply depending on which country 
you live in). It is a good idea to have 
these documents ready before logging 
into the system. When you submit your 
documents here, this is done on a secure 
platform, and only DFDS and the 
selected bank will have access to your 
information. 
 
Required information 

• Passport or driver's license 
• Contact information 
• Utility bill 
• Documentation of Tax 

Identification Number 
• Appendix A 

 
Continue 

Welkom! 
 
Om je effectenrekening te kunnen 
openen, hebben we enkele 
identiteitsdocumenten van jou nodig. Je 
hebt een e-mail van Personeelszaken 
ontvangen met daarin de documenten 
die je moet insturen (dit verschilt per 
land). Het is een goed idee om deze 
documenten bij de hand te hebben 
voordat je op het systeem inlogt. Als je 
deze documenten hier instuurt, wordt 
een beveiligd platform gebruikt en 
hebben alleen DFDS en de relevante 
bank toegang tot jouw informatie. 
 
Benodigde informatie 

• Paspoort of rijbewijs 
• Contactinformatie 
• Rekening van een nutsbedrijf 
• Bewijs van je fiscale 

identificatienummer 
• Bijlage A 

 
Doorgaan 

Your NewBanking Identity account 
 
Log in 
 
Create account 

- Name 
- Email 
- Password 
- Confirm password 

I agree with NewBanking's User 
Agreement 
 
 
(Create account) 
 

Je NewBanking-identiteitsaccount 
 
Inloggen 
 
Account aanmaken 

- Naam 
- E-mail 
- Wachtwoord 
- Wachtwoord bevestigen 

Ik ga akkoord met de 
gebruikersovereenkomst van 
NewBanking 
 
(Account aanmaken) 

Enter verification code 
We have sent an email with a 
verification code to xxxx@dfds.com. It 
can take up to 15 minutes to receive the 
email. If you don't receive the email, 
please double-check that the email 

Verificatiecode invoeren 
Een e-mail met een verificatiecode is 
naar xxxx@dfds.com gestuurd. Het kan 
een kwartiertje duren voordat de e-mail 
aan komt. Als je de e-mail dan nog niet 
ontvangen hebt, controleer dan of je e-



address is correct. Also, check your spam 
folder. If still nothing, click 'cancel' and 
try again 

mailadres correct is. Check ook even je 
spam- of junkmailmap. Als dat niets 
oplevert, klik je op 'cancel' (annuleren) 
en probeer het nog eens. 

Email verification Code  
Hi xxx, 
Here is your email verification code: 
xxxx 
If you are not currently verifying your 
email with NewBanking Identity then 
you can simply ignore this email. 
Thank you for using NewBanking 
Identity! 
Best regards, 
The NewBanking Identity team 

E-mailverificatiecode  
Hallo xxx, 
hier is je e-mailverificatiecode: 
xxxx 
Als je momenteel niet je e-mailadres via 
NewBanking-identiteit aan het verifiëren 
bent, dan kun je deze e-mail gewoon 
negeren. 
Bedankt dat je NewBanking-identiteit 
gebruikt! 
Met vriendelijke groet, 
Het NewBanking-identiteitsteam  

Passport or EU driving license 
 
Please select the document you would 
like to share 
 
Options 
+ add new passport 
+ add new drivers licence 
 
Drag and drop file here 
Choose file 

Paspoort of EU-rijbewijs 
 
Selecteer het document dat je gaat 
insturen 
 
Opties 
+ nieuw paspoort toevoegen 
+ nieuw rijbewijs toevoegen 
 
Bestand hierheen slepen en neerzetten 
Bestand kiezen 

Contact 
 
We need your contact information 
 
+ add new email 

Contact 
 
We hebben je contactinformatie nodig 
 
+ nieuw e-mailadres toevoegen 

Address documentation 
 
Danske Bank must have documentation 
verifying your home address, and you 
must therefore upload a utility bill which 
shows your address as the delivery 
address. The bill/invoice must be no 
more than six months old, and it could 
be, for example, a water, heating or 
electricity bill. It must not be a 
telephone bill. 

Adresbewijs 
 
Danske Bank heeft documenten nodig 
die je thuisadres bevestigen. Upload 
daarvoor een rekening van een 
nutsbedrijf waarop jouw adres als het 
afleveradres vermeld staat. De rekening 
moet in de afgelopen zes maanden 
verzonden zijn en kan voor water, gas of 
elektra zijn. Gebruik geen 
telefoonrekening. 

Documentation for Tax Identification 
Number (TIN) 
 
We need documentation for your Tax 
Identification Number (TIN). Please 
upload either your social security card or 
official ID card. Note that you CANNOT 
use any of the previously supplied 
documents. 

Bewijs van je fiscale identificatienummer 
(FIN) 
 
We hebben bewijs nodig van je 
rijksregisternummer of nationaal 
nummer (FIN). Upload ofwel je 
socialezekerheidskaart of je officiële 
identiteitskaart. Let op: dit mag GEEN 



 document zijn dat je al eerder in dit 
proces gebruikt hebt. 

Appendix A 
Appendix A is a document that describes 
the regulations and terms and conditions 
for setting up a custody account. You 
should now upload your completed 
Appendix A here, thereby accepting the 
content of Appendix A. You may either 
upload both pages in one document 
below, or you may upload page 1 below 
and page 2 on the next step. 
 
 
Add new document 
 
 

Bijlage A 
Bijlage A is een document dat de 
reguleringen en voorwaarden voor het 
openen van een effectenrekening 
beschrijft. Upload dan nu Bijlage A, 
volledig ingevuld, hier. Daarmee ga je 
akkoord met de inhoud van Bijlage A. Je 
kunt ofwel beide pagina's in één 
document hieronder uploaden, of je kunt 
pagina 1 hieronder uploaden en pagina 2 
in de volgende stap. 
 
Nieuw document toevoegen 

Appendix A (potentially page 2) 
If your first upload didn’t contain both 
pages, then you may submit page 2 here. 
If your first upload contained both pages, 
then you may skip this step. 
 
Add new document (optional) 

Bijlage A (eventuele tweede pagina) 
Als je eerder niet beide pagina's 
geüpload hebt, stuur hier dan nu pagina 
2 in. Als je eerder beide pagina's tegelijk 
geüpload hebt, sla je deze stap over. 
 
Nieuw document toevoegen (indien 
nodig) 

Confirm to share 
 
Please check that the information below 
is correct and confirm to share 
 
 
By confirming, you are authorising DFDS 
to process and share your personal 
documents with Danske Bank for use in 
the share programme. Your personal 
data will not be processed or shared for 
any purpose other than what is 
necessary for the share programme, and 
it will all be deleted as soon as your 
personal data is no longer required. 
 
 
 
Edit 

Bevestigen om te delen 
 
Controleer of de onderstaande 
informatie correct is en bevestig om deze 
te delen 
 
Door het te bevestigen geef je DFDS 
toestemming om jouw persoonlijke 
documenten te verwerken en met 
Danske Bank te delen voor gebruik bij 
het aandelenprogramma. Je 
persoonsgegevens zullen niet voor 
andere doeleinden verwerkt of gedeeld 
worden en alleen waar nodig gebruikt 
worden voor het aandelenprogramma. Ze 
worden gewist zo gauw jouw 
persoonsgegevens niet langer nodig zijn. 
 
Wijzigen 

Consent given 
 
You have now shared your data with 
DFDS – Belgium 
 
 

Toestemming gegeven 
 
Je hebt je gegevens nu met DFDS België 
gedeeld. 
 
 



Log in to your NewBanking Identity 
account where you always can view and 
control your information sharing 

Log in op je NewBanking-
identiteitsaccount om het te bekijken of 
het delen van je informatie te beheren. 

 


