In te vullen door Triodos Bank

Aanvraagformulier Rekeningovername
Triodos Internet Zaken Rekening
Met dit formulier vraagt u een rekeningovername aan van een Triodos Internet Zaken Rekening. Dit heeft betrekking op de gehele periode vanaf
het openen van uw rekening tot het moment van overdracht.
Contact opnemen
Neemt u voordat u het formulier gaat invullen, eerst even contact met ons op via telefoonnummer 030- 694 2700.
1. Print het formulier uit en vul het in. U kunt het formulier opsturen naar: Triodos Bank NV, Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist (een postzegel is niet nodig).
2. De overnemende partij moet ook online een nieuwe Triodos Zaken Rekening aanvragen. Vermeld online bij ‘Ik kies voor Triodos Bank” dat het om een
Rekeningovername gaat en het rekeningnummer.
Op deze Rekeningovername zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld onderaan dit formulier. Tiodos Bank informeert u of (en wanneer) de
door u verzochte Rekeningovername mogelijk is.

1. Reden van overname:
het KvK nummer is gewijzigd

Postcode

Plaats

KvK nummer

Nieuwe rechtsvorm
Nieuwe eigenaar

Naam contactpersoon

M

Nieuwe naam
Bedrijfsovername/fusie

V

Telefoon

In alle gevallen dienen de bedrijfsactiviteiten ongewijzigd te zijn.
Let op: dit zijn de enige geldende redenen voor rekeningovername.
Beëindigt u uw bedrijf? Dan kunt u uw overige rekeningen opzeggen met
het Formulier Opzeggen Zakelijke Rekening.

2. Uw gegevens (Bestaande rekeninghouder)
Naam organisatie

KvK nummer

IBAN die uw wilt overdragen
(let op: dit kan alleen een zakelijke betaalrekening zijn)

E-mail adres

E-mail

4. Ondertekening door de Bestaande
rekeninghouder en door de Overnemende
rekeninghouder
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 overeenkomstig de Statuten of Venootschapscontract
zoals in het artikel ‘Vertegenwoordiging’ is bepaald. Tevens dient
Triodos Bank in het bezit te zijn van een kopie van de geldige
identiteitsbewijzen van de bestuurders.
Datum
/

De eventueel aan bestaande rekening gekoppelde Internet Rendement
Rekening gaat niet mee naar de overnemende rekeninghouder.
Ik wil mijn bestaande Internet Rendement Rekening opheffen.
Boek mijn saldo en eventuele rente over naar IBAN:

3. Gegevens Overnemende rekeninghouder
Naam organisatie

Naam en voorletters

M

V

M

V

Handtekening Bestaande rekeninghouder

Naam en voorletters
Handtekening Bestaande rekeninghouder

Straat

Huisnummer

/

Toevoeging

Ga door op de volgende pagina >
6380 1901

Voorwaarden
Naam en voorletters

M

V

M

V

Handtekening Bestaande rekeninghouder

Naam en voorletters
Handtekening Bestaande rekeninghouder
0

Naam en voorletters

M

V

Handtekening Overnemende rekeninghouder

Naam en voorletters

M

V

Handtekening Overnemende rekeninghouder

De Overnemende Rekeninghouder treedt door deze Rekeningovername
volledig en onverkort in alle rechten en plichten welke de hoedanigheid
van rekeninghouder van de Triodos Internet Zaken Rekening met zich
mee heeft gebracht of nog zal brengen. De Bestaande Rekeninghouder
stemt hier volledig mee in. De Bestaande en de Overnemende
rekeninghouders vrijwaren Triodos Bank NV volledig van iedere
aanspraak van de rekeninghouders of van een derde voortvloeiende uit
deze Rekeningovername.
Op alle (rechts)betrekkingen tussen de Rekeninghouders en de
Bank zijn van toepassing: de Algemene Bankvoorwaarden 2009,
zoals gedeponeerd door de Nederlandse Vereniging van Banken bij
de griffier van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en de
Algemene Voorwaarden Triodos Zaken Rekening, zoals gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, beide zoals van tijd tot tijd
gewijzigd of aangevuld. Deze algemene voorwaarden, die gelden op de
datum van deze Aanvraag, zijn raadpleegbaar op de site van Triodos
Bank: https://www.triodos.nl/internet-zaken-rekening.
 oor ondertekening van deze Aanvraag, verklaren de Rekeninghouders
D
dat aan hen voorafgaand aan de ondertekening van deze Aanvraag een
exemplaar van de Algemene Bankvoorwaarden 2017 en de Algemene
Voorwaarden Triodos Zaken Rekening, ter beschikking is gesteld
en dat zij eveneens voorafgaand aan het ondertekenen van deze
Aanvraag van de inhoud van die voorwaarden hebben kennis genomen.
De bedrijfsactiviteiten van de oude partij en de nieuwe partij dienen
gelijk te zijn. Daarnaast zal voor de overnemende rekeninghouder een
risicobeoordeling plaatsvinden.
 riodos Bank NV zal, weer de bij dit formulier aangevraagde
T
Rekeningovername kan worden uitgevoerd, dit per brief bevestigen.
Zonder deze bevestiging vindt er geen Rekeningovername plaats.

Naam en voorletters

M

V

M

V

Handtekening Overnemende rekeninghouder

Naam en voorletters
Handtekening Overnemende rekeninghouder
0

Let op: Maak voor uw eigen adminstratie een kopie van het ingevulde
en ondertekende formulier.

