In te vullen door Triodos Bank

Wijzigings- en Beëindigingsformulier
Europese Business to Business Incasso
Via dit formulier kunt u een wijziging doorgeven met betrekking tot een eerder door u afgegeven Europese B-to-B Incasso of de afgegeven machtiging
beëindigen. Stuur het formulier in een envelop naar Triodos Bank, Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist. (Een postzegel is niet nodig.) Uw wijziging of
beëindiging verwerken wij binnen 5 werkdagen na binnenkomst.

1. Gegevens organisatie

Vult u hieronder de nieuwe gegevens in:

Naam organisatie

Naam Incassant

Adres

Incassanten ID

Postcode

Woonplaats

Kenmerk machtiging

IBAN *

IBAN* (waarop de Europese B-to-B Incasso plaats vindt)

Bijvoorbeeld

Soort machtiging
Eenmalig

Telefoon

E-mail

Doorlopend
Maximaal te incasseren bedrag

5. Ondertekening van het formulier
*

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.

2. Wat wilt u aan ons doorgeven?
Machtiging beëindigen
Machtiging wijzigen

3. Machtiging beëindigen
Vul hier de gegevens in van de machtiging die u wilt beëindigen.
Naam Incassant

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.
Plaats

Datum
/

/

Handtekening tekenbevoegde (1)

Incassanten ID

Kenmerk machtiging

Handtekening tekenbevoegde (2)

4. Machtiging wijzigen
Vul hier de gegevens in van de machtiging die u wilt wijzigen.

Handtekeningtekenbevoegde (3)

Naam Incassant

Incassanten ID

Kenmerk machtiging

TF 4819-2 1611

Als u vragen heeft over dit formulier kunt u contact opnemen met de
mensen van Triodos Bank, via telefoonnummer 030 694 2700 of stuur
een email naar zakelijk@triodos.nl.

