Wijzigingsformulier wijzigen zakelijke gebruiker
Via dit formulier kun je een zakelijke gebruiker van een rekening wijzigen.
Print het formulier en vul het in. Stuur het pen ondertekende formulier in een envelop naar
Triodos Bank NV, Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist (een postzegel is niet nodig).

1. Gegevens organisatie

3. Bevoegdheden
Let op: Een Identifier is persoonlijk. Voorkom toegang tot je rekening(en) en geef

Naam organisatie

je Identifier nooit door aan anderen.

3.1 Inzage op de rekening
KvK nummer
a. Alle gebruikers kunnen de rekening inzien

Voor de volgende zaken-/spaar-/beleggersrekeningen:

b. Mag betalingen op de verzendlijst inzien
		 Ja		 Nee
3.2 Betalingen invoeren en verzenden
a. Mag binnenlandse en Europese betalingen (SEPA) invoeren
		 Ja		 Nee

spaarrekening bijvoorbeeld.

b. Mag betalingen verzenden
		 Ja		 Nee

2. Gegevens gebruiker

c. Mag betalingen verzenden tot algemene rekeninglimiet
Ja		Let op: Wil je ook je rekeninglimieten wijzigen, stuur dan een

Triodos gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wil je weten wat we met de

					 formulier Wijzigen Zakelijke Limieten mee.

Let op: Denk ook aan je overige zakelijke rekeningen als je die hebt. Je zakelijke

persoonsgegevens doen, lees dan onze privacyverklaring op onze website

Nee Beperk betalingen tot een bedrag van:

Privacyverklaring | We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens | Triodos Bank

euro
Naam gebruiker					 M V X
3.3 Overige bevoegdheden
Deze opties zijn alleen beschikbaar als de gebruiker betalingen mag invoeren en
de faciliteiten op de rekening zijn geactiveerd.
Let op: Eventuele toegangsmiddelen/pinpassen worden naar het
zakelijke adres gestuurd zoals dat bij ons bekend is.

a. Mag incasso’s invoeren als er een incassocontract aanwezig is*
		 Ja		 Nee
b. Mag Wereldbetalingen invoeren*
Nee
		 Ja
c. Mag bestanden uploaden uit een boekhoudpakket*
Nee
		 Ja
3.4 Wereldpas
Aanvragen

Verwijderen

Paslimiet wijzigen

Let op: Kijk voor de tarieven van de wereldpas op onze website.

Gewenste paslimiet (max. €3000)
euro

7102_12

4. Ondertekening
Hieronder moet de Rekeningbeheerder tekenen. Is er geen Rekeningbeheerder bekend/opgegeven*, dan moeten de bestuurders (of
vennoten, maten, eigenaar) met pen tekenen, zoals deze staan
vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Als er sprake
is van een gezamenlijke bevoegdheid, dan teken je overeenkomstig
de Statuten zoals in het artikel ‘Vertegenwoordiging’ is bepaald.
Ook moet Triodos Bank in het bezit zijn van een kopie van de geldige
identiteitsbewijzen van de Rekeningbeheerder e/o de bestuurders.
Datum
/

/

Naam en voorletters				

M V X

Handtekening

Naam en voorletters				

M V X

Handtekening

Naam en voorletters				

M V X

Handtekening

Naam en voorletters				

M V X

Handtekening

Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers,
via telefoon 030 694 27 00 of via e-mail zakelijk@triodos.nl
*Wil je ook een Rekeningbeheerder doorgeven voor jouw organisatie?
Download dan het formulier ‘Aanvraagformulier aanwijzen
Rekeningbeheerder’.
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