In te vullen door Triodos Bank

Wijzigingsformulier
rekeninggegevens tegenrekening
Via dit formulier kunt u een wijziging doorgeven met betrekking tot uw spaar-, beleggers- of deposito rekening.
Let op: Wilt u de gegevens van uw Rekening Maand Sparen wijzigen, gebruik dan het aparte Wijzigingsformulier Rekening Maand Sparen.

1. Wijziging gegevens
Tegenrekening wijzigen
Tegenrekening verwijderen
Tegenrekening toevoegen

 ij het wijzigen van een tegenrekening van uw beleggersrekening,
B
geeft u hierbij akkoord voor het wijzigen van de rekening waarvan
Triodos Bank het te incasseren bedrag afschrijft. Indien het een
tegenrekening bij een andere bank betreft, wordt het bedrag
afgeschreven volgens de eerder door u afgegeven machtiging
voor een doorlopende Europese (SEPA) Incasso.

2. Welke rekening wilt u wijzigen?

4. Ondertekening van het formulier

Vul hier gegevens van uw te wijzigen spaar-, beleggers- of
depositorekening in.

Het formulier dient altijd ondertekend te worden door de
rekeninghouder en indien van toepassing door beide rekeninghouders.

Voorbeeld

Plaats

IBAN*/rekeningnummer spaarrekening

Datum
/

IBAN/rekeningnummer deposito

/

Handtekening 1e rekeninghouder of wettelijk vertegenwoordiger

Beleggersrekening

Ten name van
Handtekening 2e rekeninghouder
* 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.
Let op: indien de tegenrekening van een beleggersrekening wordt aangehouden
bij een andere bank, moet dit een betaalrekening zijn.

3. Gegevens tegenrekening
Nieuwe tegenrekening (IBAN)

Ten name van

Toe te voegen tweede tegenrekening (IBAN)*

Ten name van

Te verwijderen tegenrekening (IBAN)

Ten name van

* Indien u een beleggersrekening heeft, is het niet mogelijk om een tweede
tegenrekening op te geven.

4647-2G 1607

Vul het formulier digitaal in. Print en onderteken het formulier.
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)
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

