In te vullen door Triodos Bank

Wijzigen of beëindigen incasso
Triodos Maand Sparen
Via dit formulier kunt u voor uw Triodos Maand Sparen Rekening de automatische incasso beëindigen, de tegenrekening aanpassen en het
maandelijke incassobedrag wijzigen.
Tip: Wilt u het maandelijkse incassobedrag wijzigen? Dan kunt u dat ook eenvoudig via Internet Bankieren regelen. Kijkt u bij ‘Gegevens wijzigen Rekeninggegevens’.

1. Uw rekening

4. Uw Maandbedrag wijzigen

IBAN*/Triodos Maand Sparen

Vul hieronder uw nieuwe maandelijkse incassobedrag in.
Dit bedrag dient minimaal 10 euro en maximaal 500 euro te zijn.

Bijvoorbeeld

Ten name van

* 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.

Nieuwe maandbedrag

euro

5. Ondertekening van het formulier
Het formulier dient altijd ondertekend te worden door alle
rekeninghouders.
Plaats

Datum

2. Beëindigen incassomachtiging
 eëindigen incassomachtiging
B
	Hiermee geeft u aan te stoppen met Triodos Maand Sparen.
Volgens de voorwaarden zetten wij de rekening om naar een
(vrij opneembare) Triodos Internet Sparen.
Tip: Wilt u uw Triodos Maand Sparen toch behouden, dan kunt u
ook kiezen voor sparen met het minimumbedrag van 10 euro per
maand. U kunt het bedrag eenvoudig wijzigingen via Internet 		
Bankieren. Kijkt u bij ‘Gegevens wijzigen - Rekeninggegevens’.

Handtekening 1e rekeninghouder of wettelijk vertegenwoordiger

Handtekening 2e rekeninghouder

3. Wijzigen tegenrekening IBAN
De hieronder in te vullen tegenrekening dient een betaalrekening
te zijn. De tenaamstelling van deze rekening dient gelijk te zijn
aan de tenaamstelling van de Triodos Maand Sparen. U kunt één
tegenrekening opgeven. De tegenrekening is de rekening waarvan
wordt geïncaseerd én waar u kosteloos naar kunt overboeken.
Oud tegenrekeningnummer (IBAN)

Ten name van

Vul het formulier digitaal in. Print en onderteken het formulier.
Stuur het formulier in een gesloten envelop naar:
Triodos Bank NV
Antwoordnummer 170
3700 VB Zeist

Nieuw tegenrekeningnummer (IBAN)

(Een postzegel is niet nodig)

Ten name van

Als u vragen heeft over dit formulier kunt u contact opnemen met
een van onze medewerkers, via telefoon 030 693 65 11 of via e-mail
info@triodos.nl

 het wijzigen van een tegenrekening van uw Triodos Maand
Bij
Sparen Rekening, geeft u hierbij akkoord voor het wijzigen van
de rekening waarvan Triodos Bank maandelijks het bedrag
afschrijft. Het bedrag wordt afgeschreven volgens de eerder
door u afgegeven machtiging voor een doorlopende Europese
(SEPA) Incasso.

4647-2F 1607

