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Formulier wijzigen organisatiegegevens
Via dit formulier kun je een wijziging van je organisatiegegevens doorgeven.  
Print het formulier en vul het in.  

1. Gegevens organisatie

Naam organisatie:

KvK nummer: 

IBAN:

2. Te wijzigen gegevens

 Handelsnaam/organisatienaam (ga door naar 3)

 Adres (ga door naar 4)

 Telefoon/e-mail (ga door naar 5)

Ingangsdatum wijziging 

(dd/mm/jjjj):   

3. Nieuwe handelsnaam/organisatienaam

Nieuwe naam organisatie (alleen mogelijk wanneer 
het inschrijvingsnummer bij de KvK gelijk blijft en de 
naamswijziging door de KvK is doorgevoerd).

Nieuwe naam:

 Voor alle rekeningen

 Voor IBAN:

4. Vestigingsadres 

 Nieuw vestigingsadres (alleen mogelijk wanneer de 
adreswijziging door de KvK is doorgevoerd).

Straat:

Huisnummer: Toevoeging:

 

Postcode: Plaats:

 

 Nieuw correspondentieadres

Straat:

Huisnummer: Toevoeging:

 

Postcode: Plaats:

 

5. Telefoon / e-mail

Telefoon:

E-mail:
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6. Ondertekening

Hieronder moet de Rekeningbeheerder tekenen.  
Is er geen Rekeningbeheerder bekend/opgegeven*, 
dan moeten de bestuurders (of vennoten, maten, 
eigenaar) tekenen, zoals deze staan vermeld in het 
uittreksel van de Kamer van Koophandel. Als er sprake 
is van een gezamenlijke bevoegdheid, dan teken je 
overeenkomstig de Statuten of Vennootschapscontract 
zoals in het artikel ‘Vertegenwoordiging’ is bepaald. 
Ook moet Triodos Bank in het bezit zijn van een 
kopie van de geldige identiteitsbewijzen van de 
Rekeningbeheerder e/o de bestuurders.  
Stuur deze meteen mee met het formulier.

Voorletters en achternaam: 

 

Plaats:  Datum (dd/mm/jjjj):

   

Handtekening:

Voorletters en achternaam: 

 

Plaats:  Datum (dd/mm/jjjj):

   

Handtekening:

*  Wil je ook een Rekeningbeheerder doorgeven voor jouw 
organisatie? Download dan het formulier ‘Aanvraagformulier 
aanwijzen Rekeningbeheerder’.

Voorletters en achternaam: 

 

Plaats:  Datum (dd/mm/jjjj):

   

Handtekening:

Voorletters en achternaam: 

 

Plaats:  Datum (dd/mm/jjjj):

   

Handtekening:

Vragen over dit formulier? Bel 030 694 2700 of stuur 
een e-mail naar zakelijk@triodos.nl

Stuur het met pen ondertekende formulier naar:
Triodos Bank NV
Antwoordnummer 170
3700 VB Zeist

(een postzegel is niet nodig)
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