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Formulier wijzigen rekeninghouder/gemachtigde 
(particulier)
Via  dit formulier geef je een wijziging door met betrekking tot rekeninghouder(s), wettelijk vertegenwoordiger(s) 
of gemachtigde(n) op je particuliere rekening(en). Let op: Ben je ondernemer en wil je een zakelijke gebruiker 
toevoegen? Gebruik dan het formulier ‘Toevoegen zakelijke gebruiker’

1. Wat wil je wijzigen?

Let op: Kies optie A of B, het is niet mogelijk om 
Rekeninghouder en gemachtigde tegelijk te zijn.

A. Rekeninghouder:

   toevoegen

  verwijderen

  veranderen in gemachtigde

B. Gemachtigde/wettelijk vertegenwoordiger:

   toevoegen

  verwijderen

  veranderen in rekeninghouder

2. Om welke rekening(en) gaat het? 

IBAN: 

Beleggersrekening: 

3. Huidige rekeninghouders

Naam eerste rekeninghouder:

Naam tweede rekeninghouder:

Straat:

Huisnummer: Toevoeging:

 

Postcode: Woonplaats:

 

Let op: Heb je de mogelijkheid om rood te 
staan op de te wijzigen rekening en wil je een 
rekeninghouder verwijderen? Dan zijn wij verplicht je 
inkomsten opnieuw te beoordelen. Vul hiervoor het 
‘Wijzigingsformulier rood staan’ in.

4. Gegevens te wijzigen rekeninghouder/
gemachtigde/wettelijk vertegenwoordiger

Let op: Beide rekeninghouders zijn zelfstandig bevoegd 
op de rekening. Kijk voor meer informatie over de 
risico’s van een gezamenlijke rekening in de Algemene 
Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Achternaam:  Tussenvoegsel: 

 

Voorletters en roepnaam: 

 

Geboortedatum (dd/mm/jjjj):

    M   V   X

Geboorteland: 

Straat:

Huisnummer: Toevoeging:

 

Postcode: Woonplaats:

 

Telefoon: 

E-mail: 
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We vragen je burgerservicenummer en belastinggegevens 
vanwege een wettelijke meldingsplicht. Vul daarom alle 
onderstaande vragen in.

Burgerservicenummer: 

Woon je volgens de Nederlandse belastingdienst in 
Nederland?

 Ja  Nee

Woon je volgens een buitenlandse belastingdienst (ook) in 
een ander land dan Nederland?

 Nee  Ja, namelijk 

Buitenlands belastingidentificatienummer:

Ben je een US persoon?

 Nee  Ja, US Tin 

Kijk voor meer informatie op www.irs.gov of vraag het 
jouw belastingadviseur.

5. Identificatie

Iemand toevoegen aan je rekening? Volg dan de 
volgende instructies voor identificatie op. Heeft deze 
persoon al een rekening bij Triodos Bank? Vul dan hier - 
onder het IBAN van de rekening van deze persoon in.

IBAN: 

Let op: Heeft deze persoon nog geen rekening bij 
Triodos Bank? Stuur dan een geldig kopie (voor- en 
achterzijde) van een geldig paspoort of identiteitskaart 
mee.

Ook moet de nieuwe persoon een identificatiestorting 
doen van 0,01 euro op NL54 TRIO 0784 8242 23 t.n.v. 
Triodos Bank NV met ‘identificatie’ in de omschrijving. 
Deze storting moet afkomstig zijn van een Nederlandse 
privérekening op naam van de toe te voegen persoon.

IBAN: 

Naam rekeninghouder: 

Let op: Wanneer het gaat om een en/of rekening stuur 
dan ook een kopie van een recent afschrift (of een 
printscreen van Internet Bankieren) mee waarop de 
volledige tenaamstelling en het IBAN zichtbaar zijn.

6. Keuzemogelijkheden voor een gemachtigde

   Geef gemachtigde toegang tot Triodos Internet 
Bankieren.

   De gemachtigde heeft al toegang tot Triodos 
Internet Bankieren. Koppel zijn huidige 
inloggegevens aan de gegevens van de 
rekening(en) die ingevuld zijn bij 2.

   Stuur de gemachtigde een Triodos Wereldpas.* 
Hier zijn kosten aan verbonden.

* Alleen van toepassing voor de Triodos Internet Betaalrekening. 

Kijk voor de actuele tarieven op www.triodos.nl.

7. Ondertekening

Dit formulier moet altijd ondertekend worden door alle 
rekeninghouders; de gemachtigde(n) en de tweede 
rekeninghouder.

Door ondertekening van dit formulier ga je akkoord 
met de Algemene Bankvoorwaarden, Voorwaarden 
Digitaal bankieren, en de overige voorwaarden die van 
toepassing zijn op de voorgenoemde rekening(en). 

http://www.irs.gov
http://www.triodos.nl
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Voorletters en achternaam eerste rekeninghouder 
of wettelijk vertegenwoordiger: 

 

Plaats:  Datum (dd/mm/jjjj):

   

Handtekening eerste rekeninghouder:

Voorletters en achternaam tweede rekeninghouder:  

 

Plaats:  Datum (dd/mm/jjjj):

   

Handtekening tweede rekeninghouder:

Voorletters en achternaam nieuwe rekeninghouder, 
gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger:  

 

Plaats:  Datum (dd/mm/jjjj):

   

Handtekening nieuwe rekeninghouder, gemachtigde of 
wettelijk vertegenwoordiger:

Vragen over dit formulier? Bel 030 693 6511 of stuur  
een e-mail naar info@triodos.nl

Let op: Stuur dit ondertekende formulier en een geldig 
kopie (voor- en achterzijde) van een geldig paspoort of 
identiteitskaart naar:

Triodos Bank NV  
Antwoordnummer 170, 
3700 VB Zeist  
(een postzegel is niet nodig)

Een rijbewijs is niet toegestaan.

mailto:info%40triodos.nl?subject=
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