Verklaring kerkgenootschap
Kamer van Koophandel niet-inschrijvingsverplichtige kerkgenootschappen
Met dit formulier verklaart u een niet-inschrijvingsplichtige kerkgenootschap te zijn. U stuurt Triodos Bank deze verklaring als bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het kerkgenootschap. Print het formulier en vul het in. Scan het document om het bij de aanvraag digitaal mee te
kunnen sturen. In uw online omgeving van de Triodos Internet Zaken Rekening kunt u dit document uploaden.

1. Gegevens kerkgenootschap
Naam (lokale) kerkgenootschap

Oprichtingsdatum

Naam 1ste vertegenwoordiger

Functie 1ste vertegenwoordiger

Handtekening

Bezoekadres

Telefoonnummer 1:

Datum

Telefoonnummer 2:

Naam 2de vertegenwoordiger (verplicht)

/

2. Gegevens koepelorganisatie
Naam aangesloten koepelorganisatie

/

Functie 2ste vertegenwoordiger

Handtekening

KvK-nummer Koepelorganisatie

3. Verklaring en ondertekening

Datum
/

/

Naam 3de vertegenwoordiger (eventueel)
De vertegenwoordiger(s), minimaal twee, verklaren dat zij gezamenlijk
bevoegd zijn om namens het kerkgenootschap overeenkomsten te
sluiten, te wijzigen en te beëindigen. Dit heeft onder andere betrekking
op de Triodos Internet Zaken Rekening en de daarbij behorende
producten en diensten zoals beleggen en vermogensbeheer.

Functie 3de vertegenwoordiger

Handtekening

De vertegenwoordiger(s) verklaren dat zij gerechtigd zijn om als
vertegenwoordiger voor bovengenoemd kerkgenootschap op te
mogen treden. Triodos Bank gebruikt deze verklaring als bewijs van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het kerkgenootschap.
Datum
Op grond van de ondertekende verklaring, mag de bank er rechtvaardig
op vertrouwen dat vertegenwoordiger(s) bevoegd zijn.

Aanvullende relevante informatie voor Triodos Bank:

/

/

Stuur het volgende mee met uw verklaring:
• Notulen/volmacht/verklaring van de kerkenraadsvergadering
waaruit blijkt wie de bestuurders zijn, en wie uw geloofsgemeenschap
rechtsgeldig mag vertegenwoordigen.
• Een (geldige) kopie van uw identiteitsbewijs (voor-en achterzijde) en
die van de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder(s).
Scant u deze documenten ook in om ze vervolgens gelijk met de
aanvraag mee te sturen. Hartelijk bedankt.
Als u vragen hebt over dit formulier kunt u contact opnemen met
een van onze medewerkers, via telefoon 030 694 27 00 of via e-mail
zakelijk@triodos.nl

