In te vullen door Triodos Bank

Wijzigingsformulier
rekeninghouder/gemachtigde (particulier)
Via dit formulier kunt u een wijziging doorgeven met betrekking tot rekeninghouder(s), wettelijk vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n).
Let op: Bent u een ondernemer? En u wilt een zakelijke gebruiker toevoegen?
Gebruik dan het formulier ‘Wijzigingsformulier zakelijke gebruiker toevoegen/wijzigen’.

1. Wat wilt u wijzigen?

4. Te wijzigen gegevens rekeninghouder/
gemachtigde/wettelijk vertegenwoordiger

Rekeninghouder:
Vul hier de gegevens in van de rekeninghouder, gemachtigde of
wettelijk vertegenwoordiger die u wilt toevoegen of wijzigen.

toevoegen
verwijderen
veranderen in gemachtigde
Gemachtigde/wettelijk vertegenwoordiger:

Let op: Voegt u iemand toe aan een beleggersrekening? Vul dan ook
altijd de Kennis- en Ervaringstoets Beleggen in. U vindt de toets hier:
www.triodos.nl/kennis-en-ervaringstoets

toevoegen
Achternaam

verwijderen

Voorletters

M V

veranderen in Rekeninghouder
Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

2. Om welke rekening(en) gaat het?
IBAN/(beleggers)rekening (verplicht veld)*

/

/

Geboorteland
Straat

IBAN/(beleggers)rekening*

Huisnummer

IBAN/(beleggers)rekening*

Postcode

* 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

Toevoeging
Woonplaats

Telefoon
Mobiel

Bankieren. Een beleggersrekeningnummer bestaat uit 7 cijfers.

3. Huidige rekeninghouder(s)

E-mailadres
Burgerservicenummer

Naam eerste rekeninghouder
Uw Burgerservicenummer wordt gevraagd vanwege de wettelijke meldingsplicht.

Naam tweede rekeninghouder

Woont u volgens de Nederlandse belastingdienst in Nederland?
Ja
Nee

Straat
Huisnummer

Woont u volgens een buitenlandse belastingdienst (ook) in een ander
land dan Nederland?
Nee
Ja, namelijk

Toevoeging

Postcode

Woonplaats

Let op: Heeft u de mogelijkheid om rood te staan op de rekening die u wilt
wijzigen en wilt u een rekeninghouder verwijderen? Dan zijn wij verplicht
om uw inkomen en woonlasten opnieuw te beoordelen. Vul dan het
‘Wijzigingsformulier rood staan’ in.

4647-2E 1607

Buitenlands belastingidentificatienummer

Bent u een US person?
 
Nee

 
Ja

US-Tin

Kijkt u voor meer informatie op www.irs.gov of vraag het uw
belastingadviseur.

Ga verder op de volgende pagina >

5. Identificatie

7. Ondertekening

Voegt u iemand toe aan de rekening? Volg dan de volgende instructies
voor identificatie op. Heeft deze persoon al een rekening bij Triodos
Bank? Vul dan hieronder het IBAN van de rekening van deze persoon in.

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

IBAN/Rekeningnummer

Let op: Heeft deze persoon geen rekening bij Triodos Bank? Stuur dan een
kopie van een identiteitsbewijs van de nieuwe rekeninghouder/gemachtigde/
wettelijk vertegenwoordiger mee (bij rijbewijs of identiteitskaart een kopie van
de voor- en achterkant). Ook moet de nieuwe persoon een identificatiestorting
doen van 0,01 euro op IBAN NL54 TRIO 0784 8242 23 t.n.v. Triodos Bank NV.
In de omschrijving kunt u er bij zetten ‘identificatie’. Deze storting moet
komen van een Nederlandse privérekening op naam van de toe te voegen
rekeninghouder/gemachtigde/wettelijk vertegenwoordiger.

IBAN/Rekeningnummer

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de Algemene
Bankvoorwaarden, de overige voorwaarden die van toepassing zijn op
de voorgenoemde rekening(en), in het geval van een en/of rekening de
Aanvullende voorwaarden en/of rekening en de Algemene Voorwaarden
Internet Bankieren. Deze zijn te vinden op www.triodos.nl. Wilt u de
voorwaarden schriftelijk ontvangen, neem dan contact op met de
mensen van Triodos Bank.

Plaats

Datum
/

/

Handtekening 1 rekeninghouder of wettelijk vertegenwoordiger
e

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.

Handtekening 2e rekeninghouder

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.

Handtekening nieuwe rekeninghouder, gemachtigde of wettelijk
vertegenwoordiger

Stuur de gemachtigde een Triodos Wereldpas.* Hier zijn kosten
aan verbonden.
* A
 lleen van toepassing voor de Triodos Internet Betaalrekening. Kijk voor de actuele
tarieven op www.triodos.nl.

Print het formulier uit en vul het in. Stuur het ondertekende formulier
s.v.p. in een gesloten envelop naar:
Triodos Bank NV
Antwoordnummer 170
3700 VB Zeist
(Een postzegel is niet nodig)
Uw wijziging(en) word(en) binnen 10 werkdagen na ontvangst van dit
formulier verwerkt.
Heeft u vragen over dit formulier? Neem dan contact op met de mensen
van Triodos Bank via 030 693 65 11 of stuur een e-mail naar:
info@triodos.nl

