In te vullen door Triodos Bank

Aanvraagformulier
Acceptgiro-overeenkomst A/S of C
Via dit formulier kunt u een acceptgiro-overeenkomst afsluiten. Print het formulier en vul het in. Stuur het ondertekende formulier
in een envelop naar Triodos Bank NV, Antwoordnummer 170, 3700 AB Zeist (een postzegel is niet nodig).

1. Gegevens organisatie

5. Servicebureau

Naam organisatie

Naam organisatie

Straat

Straat

Huisnummer

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Postcode

Plaats

Contactpersoon

Toevoeging

M V

Plaats

Code S
(de 3-cijferige S-code van het Servicebureau)

Telefoon

6. Ondertekening incassant
IBAN*			

Handtekening incassant

Bijvoorbeeld
Hierna te noemen de Incassant en

Plaats

* Vul het IBAN in waar u het aandelenkapitaal op heeft gestort.
De bankverklaring sturen wij rechtstreeks naar de notaris,
u ontvangt een kopie.

Datum
/

2. Gegevens Triodos Bank
Contactpersoon

M V

/

7. Ondertekening bank
Bankstempel

Telefoon

Hierna te noemen Bank

3. Acceptgiro keuze

Plaats

A/S
C
Zie pagina 2 van dit formulier voor uitleg over de Typen overeenkomsten.

4. Verklaren overeen te komen
Dat het de Incassant is toegestaan voor het ontvangen van betalingen
gebruik te maken van het betaalproduct Acceptgiro met inachtneming
van de Bepalingen inzake de Acceptgiro-overeenkomst en Algemene
Bankvoorwaarden. De Incassant verklaart dat hij deze bepalingen en
voorwaarden heeft ontvangen en dat hij met de inhoud daarvan
akkoord is.
In geval van een Acceptgiro-overeenkomst A/S zal de Incassant de
Acceptgiroformulieren laten bedrukken door het hieronder vermelde
servicebureau dat in bezit is van een Acceptgirocertificaat S.
4819-2 1611

Datum
/

/

Naam bankmedewerker

Handtekening bank

Typen overeenkomsten
Er zijn verschillende opties voor de Overeenkomst. Hieronder
staat per type Overeenkomst aangegeven welke kenmerken dan
van toepassing zijn.

Optie Overeenkomst type A/S
Acceptgiroverspreider zal, met inachtneming van het bepaalde in
deVoorschriften, uitsluitend de volgende informatie (laten) invullen
op de voorzijde van het Acceptgiroformulier:
a) Body:
- bedrag (indien bekend);
- naam, adres en woon-/vestigingsplaats Debiteur;
- IBAN Debiteur (indien bekend);
- naam, adres, vestigingsplaats Acceptgiroverspreider en
IBAN van de Acceptgiroverspreider (uitsluitend aangebracht door
een Drukkerij of Servicebureau);
- het betalingskenmerk (indien vermeld in de leesstrook).
b) Strook:
- bedrag (indien bekend);
- IBAN van de Acceptgiroverspreider (uitsluitend aangebracht door
een Drukkerij of Servicebureau);
- het betalingskenmerk (indien vermeld in Leesstrook).
c)	Leesstrook: uitsluitend door een Servicebureau of anders
Drukkerij laten aanbrengen in OCR-B schrift, inclusief de
veldscheidingstekens:
- de formuliercode;
- IBAN van de Acceptgiroverspreider;
- bedrag (indien bekend);
- IBAN van de rekening van de Debiteur (indien bekend);
- het betalingskenmerk (optioneel).

C-contract
De Acceptgiroverspreider zal, met inachtneming van het bepaalde in de
Voorschiften, uitsluitend de volgende informatie (laten) invullen op de
voorzijde van het Acceptgiroformulier:
a) Body:
- bedrag (indien bekend);
- naam, adres en woon-/vestigingsplaats Debiteur;
- IBAN van de Debiteur (indien bekend);
- naam, adres en vestigingsplaats Acceptgiroverspreider en IBAN
van de Acceptgiroverspreider;
- het betalingskenmerk (indien vermeld in de leesstrook)
b) Strook:
- bedrag (indien bekend);
- naam, adres, vestigingsplaats Acceptgiroverspreider en IBAN
van de Acceptgiroverspreider;
- het betalingskenmerk (indien vermeld in de leesstrook).
c) 	Leesstrook: opnemen in OCR-B schrift inclusief
veldscheidingstekens:
- de formuliercode;
- IBAN van de Acceptgiroverspreider;
- bedrag (indien bekend);
- IBAN van de Debiteur (indien bekend);
- het betalingskenmerk (optioneel).

De Acceptgiroverspreider zal iedere vervanging of wijziging van
de apparatuur en/of programmatuur die bij het beprinten van
Acceptgiroformulieren wordt gebruikt, melden aan een door de
Bank aangewezen en door Currence goedgekeurd testinstituut.
Het testinstituut kan dan een testproductie verlangenen zal dan
vervolgens beslissen of het bewerken in het vervolg is toegestaan.

