In te vullen door Triodos Bank

Formulier
Aanwijzen/wijzigen Rekeningbeheerder
Via dit formulier kun je (“rekeninghouder”) een persoon (“Rekeningbeheerder”) aanwijzen/vervangen/verwijderen die een volmacht krijgt
om namens de rekeninghouder zelfstandig wijzigingen door te voeren op zowel organisatie- als rekeningniveau.
Print het formulier en vul het in. Stuur het ondertekende formulier in een envelop naar Triodos Bank NV, Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist
(een postzegel is niet nodig).

1. Gegevens rekeninghouder:

• Alle overige (rechts)handelingen zover deze verband houden met het kunnen
beschikken over de rekeningen en de daaraan verbonden faciliteiten.

Naam organisatie

Zolang de rekeninghouder een Rekeningbeheerder heeft aangewezen, kan
uitsluitend de Rekeningbeheerder de hiervoor genoemde handelingen verrichten.
De rekeninghouder vrijwaart Triodos Bank tegen aanspraken van derden,
voortvloeiend uit alle handelingen die binnen het kader van deze volmacht zijn
verricht.

KvK nummer

2. Toe te voegen Rekeningbeheerder
(Dit moet een in de KvK ingeschreven bestuurder, vennoot of maat zijn
van de organisatie)
Het emailadres en het telefoonnummer van de Rekeningbeheerder
worden gebruikt voor alle communicatie vanuit Triodos naar de
organisatie.
Let op: De Rekeningbeheerder is verantwoordelijk voor het delen van
deze communicatie met de organisatie.
Naam Rekeningbeheerder				

M V

Adres en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoon

E-mail

Handtekening

De rekeninghouder is en blijft zelf, zowel intern als extern, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor (rechts) handelingen die de Rekeningbeheerder op
grond van deze volmacht verricht. De rekeninghouder zal tijdig de aanwijzing
van een Rekeningbeheerder aanpassen, beperken, verruimen of intrekken als zij
daarvoor aanleiding ziet, bijvoorbeeld bij een bestuurswissel.
De Rekeningbeheerder moet als bestuurder, vennoot of maat van rekeninghouder
staan ingeschreven en voldoen aan de door Triodos Bank gehanteerde acceptatiecriteria. De Rekeningbeheerder zal worden toegevoegd op de rekeningen van de
organisatie als gebruiker met kijkfunctie. De rekeninghouder heeft de mogelijkheid
de Rekeningbeheerder via dit formulier ook andere bevoegdheden over alle
rekeningen te geven. De Rekeningbeheerder kan deze bevoegdheden over de
rekeningen later zelf aanpassen.
Triodos Bank kan de in dit formulier aan de Rekeningbeheerder gegeven bevoegdheden eenzijdig aanpassen, beperken, verruimen of intrekken. Als Triodos Bank
van deze mogelijkheid gebruik maakt zal zij de rekeninghouder hierover tijdig
informeren.
De Rekeningbeheerder verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van de Algemene
Voorwaarden van Triodos Bank en tevens van de Algemene Voorwaarden Triodos
Internetbankieren voor zakelijk gebruik.

3. Bevoegdheden Rekeningbeheerder als
gebruiker op de rekening (naast kijkfunctie)
Nieuwe gebruikers ontvangen een eigen, nieuwe identifier. Gebruikers
die al een identifier hebben, ontvangen geen nieuwe identifier*.
Wil je voor de rekeningen op dit formulier wel een nieuwe identifier
ontvangen, vink dan deze optie aan.
Ik wil graag een nieuwe Identifier aanvragen.
*Let op: een identifier is persoonlijk. Voorkom toegang tot je
rekening(en) en geef je identifier nooit door aan anderen

Stuur een geldig kopie identiteitsbewijs mee. Let op: als dit een
identiteitskaart of rijbewijs is, ook de achterzijde kopiëren.
Voorwaarden
Door ondertekening van dit formulier geeft de rekeninghouder toestemming
aan de hierboven genoemde persoon om met betrekking tot zijn rekeningen de
volgende handelingen te verrichten:
• Het wijzigen van gegevens van de organisatie. Denk aan adres, telefoonnummer
en mailadres.
• Het openen van extra rekeningen voor dezelfde organisatie en het sluiten van
rekeningen.
• Het toevoegen en verwijderen van gebruikers op de rekening.
• Het instellen van limieten voor de verschillende gebruikers.
• Het doen van aan- en verkoopopdrachten van de zakelijk beleggersrekening.
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a. Mag binnenlandse en Europese betalingen (SEPA) invoeren
Ja
Nee
b. Mag betalingen verzenden
Ja
Nee
c.

(Optioneel) Mag betalingen verzenden met de Identifier tot een
bedrag van
euro

d. Mag incasso’s invoeren als er een incassocontract aanwezig is*
Ja
Nee
Vul ook de volgende pagina in >

5. Ondertekening

e. Mag Wereldbetalingen invoeren*
Ja
Nee
f.

Hieronder dienen de bestuurders (of vennoten of maten) te 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. Tevens dient Triodos Bank in
het bezit te zijn van een kopie van de geldige identiteitsbewijzen van de
bestuurders.

Mag bestanden uploaden uit een boekhoudpakket*
Ja
Nee
* alleen

wanneer deze optie beschikbaar is op betreffende
rekeningen en de gebruiker Europese betalingen mag invoeren.

g. Wereldpas aanvragen
Ja
Nee
Gewenste paslimiet (max €3000,-)

Datum
euro

/

/

Naam en voorletters

4.		 Vertrekkende rekeningbeheerder

M

V

M

V

M

V

M

V

Handtekening

Naam

De vertrekkende rekeningbeheerder blijft gebruiker op de rekening
Ja
Nee
Naam en voorletters

Indien Ja, geef hieronder aan wat de bevoegdheden worden
a

Handtekening

Mag binnenlandse en Europese betalingen (SEPA) invoeren
Ja

Nee

b. Mag betalingen verzenden
Ja
Nee
c. (Optioneel) Mag betalingen verzenden met de Identifier tot een		
bedrag van
euro
d. Mag incasso’s invoeren als er een incassocontract aanwezig is*
Ja
Nee

Naam en voorletters
Handtekening

e. Mag Wereldbetalingen invoeren*
Ja
Nee
f.

Mag bestanden uploaden uit een boekhoudpakket*
Ja
Nee

Naam en voorletters

* alleen wanneer deze optie beschikbaar is op betreffende

Handtekening

rekeningen en de gebruiker Europese betalingen mag invoeren.

g. Wereldpas aanvragen
Aanvragen
Verwijderen
Paslimiet wijzigen
Gewenste paslimiet (max €3000,-)

euro

Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers,
via telefoon 030 694 27 00 of via e-mail zakelijk@triodos.nl
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