In te vullen door Triodos Bank

Overeenkomst Sealbag
Met dit formulier kunt u een Sealbag Overeenkomst aanvragen. Hiermee kunt u op regelmatige basis biljetten afstorten. 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. Uw gegevens

5. Overeenkomst

Naam organisatie

Door ondertekening van deze overeenkomst gaat u akkoord met de
bepalingen zoals genoemd in de Handleiding Sealbagovereenkomst.
U vindt deze op www.triodos.nl. Heeft u reeds eerder bij een bank
gebruik gemaakt van sealbagstortingen? Dan ontvangen wij graag een
kopie van desbetreffende contract.

KvK nummer

IBAN*			

6. Ondertekening
Bijvoorbeeld

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 legitimatiebewijzen van
de bestuurders.

* Vult u hier uw IBAN in. IBAN staat voor International Bank Account Number.
Dit is een langer rekeningnummer dat voor een deel bestaat uit uw oude
rekeningnummer. U vindt uw IBAN op uw rekeningafschrift en in Internet
Bankieren.

Gegevens contactpersoon
Naam										

M

V

Datum
/

/

Telefoon

Naam en voorletters		

E-mail

Handtekening

M

V

M

V

M

V

M

V

2. Wil graag kasgeld afstorten bij
Naam en voorletters		

Rabobank filiaal

Handtekening

Straat

Huisnummer

Toevoeging

Postcode Plaats

Naam en voorletters		

Handtekening

3. Frequentie van het afstorten
keer per week / per maand (doorhalen wat niet van toepassing is)
Indicatie van het bedag

4. Doel Sealbag

Naam en voorletters		

Handtekening

Selecteer het doel waarvoor u Sealbag wilt inzetten.
kasgeld uit verkoop in de winkel
anders, namelijk:

5651-1 1710

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

