In te vullen door Triodos Bank

Wijzigingsformulier
organisatiegegevens
Met dit formulier kunt u een wijziging van uw organisatiegegevens doorgeven. 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
(Huidige) Naam organisatie

4. Adresgegevens
Nieuw vestigingsadres
Straat

KvK nummer
Huisnummer

Toevoeging

IBAN*			
Postcode

Plaats

Nieuw vestigingsadres is gelijk aan nieuw correspondentieadres
Bijvoorbeeld

Nieuw Correspondentieadres
Straat/postbus

* 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.

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Plaats

2. Te wijzigen gegevens
Handelsnaam/organisatienaam (ga door naar 3)
Adres (ga door naar 4)
Telefoon/e-mail (ga door naar 5)

5. Telefoon/e-mail
Telefoon

Contactpersoon (ga door naar 6)
E-mail
Ingangsdatum wijziging
/

/

3. Nieuwe handelsnaam/organisatienaam
Nieuwe naam organisatie (alleen mogelijk wanneer het
inschrijvingsnummer bij de KvK gelijk blijft en de naamswijziging
door de KvK is doorgevoerd).
Nieuwe naam

Voor alle rekeningen

	Voor IBAN:

4819_1d 1610

6. Contactpersoon
Naam contactpersoon

Telefoon

E-mail

Vult u a.u.b. ook de ondertekening op de volgende pagina in.>

M

V

7. Ondertekening
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.
Datum
/

/

Naam en voorletters

M

V

M

V

M

V

M

V

Handtekening

Naam en voorletters
Handtekening

Naam en voorletters
Handtekening

Naam en voorletters
Handtekening

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

TF WOG 4819_1d

