In te vullen door Triodos Bank

Aanvraag- en wijzigingsformulier
Europees Incassocontract (SEPA)
Via dit formulier kunt u een Europees Incassocontract (SEPA) aanvragen of wijzingen. Mail het ingevulde formulier naar zakelijk@triodos.nl
óf print het formulier en vul het in. Stuur het ingevulde formulier in een envelop naar Triodos Bank NV, Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist
(een postzegel is niet nodig).

1. Gegevens organisatie

Hoe wilt u incasso’s aanleveren?
U kunt het totaalbedrag in meerdere batches per periode aanleveren.

Naam organisatie

elke maand
elk kwartaal

KvK-nummer

elk half jaar
elk jaar

IBAN* / Rekeningnummer

Maximale incassobedrag per post		

Bijvoorbeeld

Totaal aantal posten per bovengenoemde periode

 ult u hier uw IBAN in. IBAN staat voor International Bank Account Number.
V
U vindt uw IBAN op uw rekeningafschrift en in Internet Bankieren.
*

Contactpersoon
Voorletters

Naam

M V

E-mail

Aanvragen

De jaaromzet van mijn onderneming bedroeg over het laatste jaar
euro

Selecteer het doel waarvoor u incasso’s wilt inzetten.
Lidmaatschapgeld, contributie of abonnement
Cursusgeld
Huur
Donaties
Eenmalige machtiging voor verkoop van goederen
Anders namelijk:

Incassant ID
Heeft u een incassant ID, vul dat dan hier in.

Voorbeeld
Stel: uw vereniging heeft 200 leden. De leden betalen gemiddeld 30 tot
120 euro per jaar. De vereniging wil dit bedrag per kwartaal innen. U vult
dan het volgende op het formulier in:

Ja, ik zou graag bulkbestanden willen aanleveren via Corporate
Payment Services.

Wijzigen

3. Incassogegevens

euro

Corporate Payment Services
Het is mogelijk om incasso’s direct aan te leveren via Corporate Payment
Services. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Meer informatie kunt u
vinden op onze website www.triodos.nl

2. Europees Incassocontract (SEPA)

Let op: stuur uw jaarcijfers mee.

Totaalbedrag in bovengenoemde periode

> Elk kwartaal
> Maximale incassobedrag per post 120 euro
> Totaal aantal posten per periode 200
> Totaalbedrag per periode 8000 euro

Telefoon

5651 1710

euro

Wat stuurt u mee?
Jaarcijfers, betaalrelaties (facturen, overzicht machtigingen),
kopie eventueel bestaand incassocontract.
Als u vragen hebt over dit formulier kunt u contact opnemen
met de mensen van Triodos Bank, via 030 694 27 00 of via
e-mail zakelijk@triodos.nl.

