Formulier opzeggen
Triodos Zakelijke Rekening
Via dit formulier kun je een zakelijke rekening opzeggen. Print het formulier en vul het in. Stuur het met pen ondertekende formulier in een
envelop naar Triodos Bank NV, Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist (een postzegel is niet nodig).
N.B. Ben je zzp-er (of heb je een eenmanszaak), dan kun je via de Triodos Mobiel Bankieren app je rekening opheffen.

1. Gegevens organisatie
Naam organisatie

KvK nummer

2. Huidige rekening

5. Ondertekening
Hieronder moet de Rekeningbeheerder tekenen. Is er geen Rekeningbeheerder bekend/opgegeven*, dan moeten de bestuurders (of
vennoten, maten, eigenaar) met pen 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 zoals in het artikel ‘Vertegenwoordiging’ is bepaald.
Ook moet Triodos Bank in het bezit zijn van een kopie van de geldige
identiteitsbewijzen van de Rekeningbeheerder e/o de bestuurders.
Datum

Geef hier aan welke rekening(en) je wilt opzeggen

/

/

Naam en voorletters				

M V X

		

Handtekening
Let op: Denk ook aan je overige zakelijke rekeningen als je die hebt. Je zakelijke
spaarrekening bijvoorbeeld.

Opzeggen per datum
/

Naam en voorletters				

M V X

/

3. Overig saldo

Handtekening

Om de rekening(en) op te kunnen heffen hebben wij de volgende
gegevens nodig:
Boek mijn saldo en eventuele rente over naar IBAN

T.n.v.

Naam en voorletters				

M V X

Handtekening

Is er een negatief saldo, dan sluiten wij de rekening(en) pas nadat wij dat hebben
verrekend met het positieve saldo op je andere rekeningen. Of na jouw overboeking ter compensatie van het negatieve saldo, inclusief de opgelopen rente en
kosten.

Naam en voorletters				

M V X

4. Reden van opzeggen
Faillissement

Handtekening

Bedrijfsbeëindiging
Ik stap over naar een andere bank
Anders, namelijk:

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
*Wil je ook een Rekeningbeheerder doorgeven voor jouw organisatie?
Download dan het formulier ‘Aanvraagformulier aanwijzen
Rekeningbeheerder’.

7102_1

