In te vullen door Triodos Bank

Aanvraagformulier
(Standaard) Bankverklaring
Met dit aanvraagformulier vraagt u een (Standaard) Bankverklaring aan. Print het formulier, vul het in en stuur het ondertekende formulier
in een envelop naar Triodos Bank NV, Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist (een postzegel is niet nodig).
Let op: er zijn kosten verbonden aan de bankverklaring. Deze zijn te vinden op www.triodos.nl

1. Gegevens organisatie
Naam organisatie

3.2 Bankverklaring ten behoeve van uw notaris
Bankverklaring ten behoeve van uw notaris
	(Van toepassing wanneer u een bedrijf start en er een aandelenkapitaal
gestort moet zijn.)

KvK nummer

De bankverklaring sturen wij rechtstreeks naar de notaris, u ontvangt
een kopie.

IBAN*		

Naam behandelend notaris (vul hier geen aspirant notaris in)

Bijvoorbeeld

Straat
* Vul het IBAN in waarvoor u een bankverklaring wenst. IBAN staat
voor International Bank Account Number.

2. Heeft u een Standaardbankverklaring
van uw accountant ontvangen ?
	Ja, ga naar de Ondertekening en stuur de Standaardbank
verklaring mee met dit formulier. U mag deze ook digitaal
aan ons toesturen. Via e-mailadres: zakelijk@triodos.nl.
Nee, ga naar vraag 3.

3. Wat wilt u aanvragen?
3.1 Standaardbankverklaring
	Standaardbankverklaring ( Bankverklaring ten behoeve van uw
jaarrekeningen) Vul hieronder de datum in. Wanneer u niets invult
maken wij de bankverklaring op, op de datum dat wij dit formulier
hebben ontvangen. Een Standaardbankverklaring wordt over
het algemeen gemaakt na afsluiten van het boekjaar.
Datum

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Plaats

4. Ondertekening
Hieronder dienen de bestuurders (of vennoten, maten, eigenaar)
te tekenen zoals deze staan vermeld in het uittreksel van de Kamer
van Koophandel. Als er sprake is van een gezamenlijke bevoegdheid
dan tekent u in overeenstemming met de Statuten of het Vennoot
schapscontract zoals in het artikel ‘Vertegenwoordiging’ is bepaald.
Triodos Bank dient in het bezit te zijn van een kopie(en) van de geldige
legitimatiebewij(s)(zen) van de bestuurders.

Datum van ondertekening
/

/

Handtekening tekenbevoegde(n):
/

/

Voorletters

De Standaardbankverklaring sturen wij rechtstreeks naar uw
accountant, u ontvangt een kopie.

Naam			

M V

Naam			

M V

Handtekening

Naam accountant
Naam contactpersoon

Voorletters

Straat

Handtekening

Huisnummer

Postcode

Toevoeging

Plaats
Vult u a.u.b ook de ondertekening op de volgende pagina in >

TF 4819-2 1611

Voorletters

Naam				

M V

Naam			

M V

Naam			

M V

Naam

M V

Handtekening

Voorletters

Handtekening

Voorletters

Handtekening

Voorletters

		

Handtekening

Na ontvangst van uw aanvraag stuurt Triodos Bank de (Standaard)
Bankverklaring binnen drie werkdagen naar de begunstigde.
Vragen?
Als u vragen heeft over dit aanvraagformulier kunt u contact opnemen
met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 694 27 00of via
e-mail zakelijk@triodos.nl.

