
 

1
 Dit is een tijdelijke, voorlopige versie van het openingsformulier. Een nieuwe, uniforme lay-out is in 

voorbereiding. Dank voor uw begrip. 
2
 Een woonplaatsbewijs is een uittreksel van de gemeente of een kopie van een recente energie- of 

telefoonfactuur. 

Aanvraagdossier rekening voor juridische constructies1 

De volgende rechtsvormen worden beschouwd als juridische constructie: feitelijke vereniging, internationale vzw, 
stichting, tijdelijke handelsvennootschap, vereniging van mede-eigenaars, vzw. 

 
 
Vul de volgende documenten volledig in. Gebruik hoofdletters en onderteken ze met dezelfde 
handtekening als op uw identiteitskaart(en): 
 
- de aanvraag rekening voor professionelen, inclusief de handtekeningkaart 
- de verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigden 
- de aanvraag Internet Banking voor professionelen 
 
Voeg daarbij de volgende documenten: 
 
- Voor vzw’s, internationale vzw’s en stichtingen: 

o een kopie van de oprichtingsstatuten en de meeste recente publicatie van de samenstelling 
van de Raad van Bestuur 

o een recto-versokopie van de identiteitskaart en een recent woonplaatsbewijs2 van alle 
fysieke personen die vermeld zijn op de documenten 

 
- Voor feitelijke verenigingen: 

o de ingevulde vragenlijst voor feitelijke verenigingen, te raadplegen op www.triodos.be 
o een recto-versokopie van de identiteitskaart en een recent woonplaatsbewijs2 van alle 

fysieke personen die vermeld zijn op de documenten 
 

- Voor verenigingen van mede-eigenaars: 
o De statuten van de vereniging van mede-eigenaars, of bij gebrek daaraan, een kopie van de 

basisakte en een kopie van het reglement voor mede-eigendom 
o een recto-versokopie van de identiteitskaart en een recent woonplaatsbewijs2 van alle 

fysieke personen die gerechtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen. 
 
- Voor tijdelijke handelsvennootschappen: 

o een kopie van het oprichtingsdocument van uw vereniging 
o een recto-versokopie van de identiteitskaart en een recent woonplaatsbewijs2 van alle 

fysieke personen die vermeld zijn op de documenten 
 
Stuur die documenten terug per post naar: Triodos Bank, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel. Enkel met al 
die documenten kan er een rekening geopend worden.  
 
Zodra we een volledig dossier ontvangen hebben, behandelen we uw aanvraag. Vervolgens krijgt u 
een bevestigingsbrief met het nummer van uw Triodos-rekening.  
 
 
Triodos Bank 
Hoogstraat 139/3 
1000 Brussel 
Tel: 02 548 28 28 
Fax: 02 548 28 29 
www.triodos.be 
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Ondergetekende(n) verzoek(t) (en) om opening van een:

Triodos zichtrekening Business

Triodos zichtrekening Internet Banking Business

Triodos spaarrekening

Triodos spaarrekening Plus
met een gemiddeld uitstaand bedrag op kalenderjaarbasis ≥ 75.000 EUR

Triodos termijnrekening 

– Formules: 

korte termijn:                                           (min.1 maand – max. 364 dagen / min. 25.000 EUR). 

lange termijn:                                            jaar (min. 1 jaar – max. 10 jaar / min. 2.500 EUR). 

termijn met liquiditeitsgarantie: 3 jaar verplicht

– Interesten:

uitkering van interesten op:

een nieuw te openen spaarrekening bij Triodos Bank

rekeningnr.:

kapitalisatie van interesten

Uw keuze aankruisen

Triodos Informatie & Advies: bel 02 548 28 51 of mail info@triodos.be

A ANVR A AG TRIODOS REKENING VOOR PROFESSIONELEN

A ANVR A AG VOOR OPENING VAN EEN TRIODOS REKENING 

REKENINGUITTREKSEL S

INTERNET BANKING (optioneel)

Rekening(en) koppelen aan Triodos Internet BankingAankruisen om
inschrijvingsdocumenten 
te ontvangen

Bestemd voor de bank:

Formaat
U kunt beide kiezen

Periodiciteit

Verzending van de rekeninguittreksels:

in pdf-formaat (gratis ter beschikking als u toegang tot Internet Banking aanvraagt)

De periodiciteit geeft aan hoe vaak de rekeninguittreksels aangemaakt worden. 
Maak hierna uw keuze:

U kunt via Internet Banking uw keuze op elk moment aanpassen in de instellingen van elke rekening.

jaarlijks zesmaandelijks

papieren rekeninguittreksels per post
We zijn op de hoogte van de kosten (zie de tarieflijst professionelen op www.triodos.be)

driemaandelijks maandelijks wekelijks dagelijks



- -

Triodos Informatie & Advies: bel 02 548 28 51 of mail info@triodos.be

A ANVR A AG TRIODOS REKENING VOOR PROFESSIONELEN (vervolg)

Maatschappelijke zetel

Naam:

Rechtsvorm:

Straat: Nr.: Bus:

Postcode: Plaats:

Land:

Tel.: Fax:

E-mail: 

Ondernemingsnr.: RPR 

Nationaal identificatienummer: 

Correspondentieadres

� Dhr.    /    � Mevr. Voornaam:

Naam:

Functie:

Straat: Nr.: Bus:

Postcode: Plaats:

Land:

Tel.: Fax:

E-mail: 

Vertegenwoordigd door

Volmachtgever 1 � Dhr.    /    � Mevr. Voornaam:

Naam:

Functie:

Handtekening: Datum: - -

Volmachtgever 2 � Dhr.    /    � Mevr. Voornaam:

Naam:

Functie:

Handtekening:

Datum: - -

Invullen volgens de statuten
en in hoofdletters a.u.b.

Ondernemingsnr.: 
Rijksregister van
Rechtspersonen
(overeenkomstig de Wet 
van 16 januari 2003 –
Kruispuntbank van
Ondernemingen).

Indien verschillend van
maatschappelijke zetel

De volmachtgevers zijn 
de personen die de
organisatie rechtsgeldig
vertegenwoordigen 
volgens de statuten 
of andere officiële
identificatiedocumenten

GEGEVENS VAN DE A ANVR AGER

INGEVULD 
TERUGSTUREN

Bestemd voor de bank:



 

Handtekeningkaart voor professionelen  

Bestemd  
voor de bank  

Rek.nr. (IBAN): BE __ __ 523  0 ..........................................................................  

Rek.nr. (IBAN): BE __ __ 523  0 ..........................................................................  

Rek.nr. (IBAN): BE __ __ 523  0 ..........................................................................  

Rek.nr. (IBAN): BE __ __ 523  0 ..........................................................................  

op naam van .........................................................................................................  

Op deze rekening zijn de Algemene Voorwaarden van Triodos Bank van toepassing. De ondergetekende(n) 
gaat(gaan) akkoord met de Algemene Voorwaarden van Triodos Bank en in voorkomend geval met het 
Reglement Internet Banking en het Reglement effectenrekeningen.  
Deze documenten zijn gratis beschikbaar op www.triodos.be of op aanvraag bij Triodos Bank, Hoogstraat 
139/3, 1000 Brussel, tel. 02 548 28 51 of info@triodos.be. 
Vul deze handtekeningkaart in conform aan de gegevens op het openingsformulier en teken conform aan de 
handtekening op uw identiteitskaart. 
Uw hoedanigheid Naam en voornaam Handtekening 

De wettelijke vertegenwoordigers geven elkaar wederzijdse volmacht op de rekening(en). 

Wettelijke 
vertegenwoordiger 1 

Relatienummer: 

02000 

  gelezen en goedgekeurd 

Wettelijke 
vertegenwoordiger 2 

Relatienummer: 

02000 

  gelezen en goedgekeurd 

De wettelijke vertegenwoordiger(s) geeft(geven) volmacht aan onderstaande volmachtdrager(s) voor het 
beheer van de rekening(en): 

Volmachtdrager 1 

Relatienummer: 

02000 

  gelezen en goedgekeurd 

Volmachtdrager 2 

Relatienummer: 

02000 

  gelezen en goedgekeurd 

Volmachtdrager 3 

Relatienummer: 

02000 

  gelezen en goedgekeurd 

Volmachtdrager 4 

Relatienummer: 

02000 

  gelezen en goedgekeurd 

Volmachtdrager 5 

Relatienummer: 

02000 

  gelezen en goedgekeurd 

Als dit van toepassing is: Omschrijf hierna de beperkende voorwaarden voor de volmachten in verband met 
het beheer van de rekening(en): 

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

Plaats:  ...........................................................................................  Datum:  .............................................  



  
VERKLARING BETREFFENDE DE IDENTITEIT VAN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN VAN EEN JURIDISCHE CONSTRUCTIE

1
 

 
De wet van 11 januari 1993, gewijzigd door de wet van 18 januari 2010, tot voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot de 
identificatie van de uiteindelijke begunstigden van hun klanten, in het bijzonder wanneer deze klanten een juridische constructie zijn (met of zonder rechtspersoonlijkheid).  
Volgens de wet zijn de uiteindelijk begunstigden van een juridische constructie de natuurlijke persoon of personen die de begunstigde(n) zijn van 25% of meer van het vermogen 
van de juridische constructie  en ook de natuurlijke persoon of personen die een invloed op het beheer van de juridische constructie kunnen uitoefenen of die een mandaat in het 
bestuursorgaan hebben. 
 
Meer gedetailleerde informatie vindt u in de verklarende nota die integraal deel uitmaakt van deze verklaring.  
Stuur dit document volledig ingevuld en ondertekend per post terug naar Triodos Bank nv, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel. 
 
De ondergetekende(n), 

Naam Voornaam Hoedanigheid Handtekening 

    

    

    

    

Wij vragen u een  recto-versokopie van de identiteitskaart en een recent woonplaatsbewijs van alle hierboven vermelde personen mee te sturen (zie verklarende nota punt E). 
 
die de nodige bevoegdheid hebben om op te treden als statutaire vertegenwoordiger(s) van 

Benaming van de juridische 
constructie 

Rechtsvorm Maatschappelijke zetel Ondernemingsnummer 
(in voorkomend geval) 

    

 

1) verklaren dat op ……/……/……… volgende natuurlijke personen de uiteindelijke begunstigden zijn van hoger genoemde juridische constructie (zie verklarende 
 nota punt C om te weten wie in welke vakjes moet worden opgenomen): 
Naam  
 

Voornaam Adres Geboorte- 
plaats  

Geboorte- 
datum 

Begunstigde  
 ≥  25% 

Beslisser 

          Ja □ Neen □ Ja □ Neen □ 
  
 

            Functie:   

1
De volgende rechtsvormen worden als "Juridische constructie" beschouwd: feitelijke vereniging, internationale vzw, stichting, tijdelijke handelsvennootschap, vereniging van mede-eigenaars, vzw. 

 



Naam  
 

Voornaam Adres Geboorte- 
plaats  

Geboorte- 
datum 

Begunstigde  
 ≥  25% 

Beslisser 

          Ja □ Neen □ Ja □ Neen □ 
 
  

            Functie:   

          Ja □ Neen □ Ja □ Neen □ 
  
 

            Functie:   

          Ja □ Neen □ Ja □ Neen □ 
  
 

            Functie:   

Als de begunstigden van de juridische constructie nog niet zijn aangewezen, verduidelijk dan hier welke de groep van personen is in wier belang de juridische constructie 
hoofdzakelijk werd opgericht of hoofdzakelijk werkzaam is: 
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
 
Wij vragen u een recto-versokopie van de identiteitskaart en een recent woonplaatsbewijs van alle hierboven vermelde personen mee te sturen (zie verklarende nota punt E). 
 
2) (Aanvinken als dit van toepassing is; zie verklarende nota punt C)  
In geval er geen uiteindelijke begunstigden van minstens 25% zijn, werden in de tabel hierboven enkel de beslissers als uiteindelijke begunstigde opgenomen  
O verklaren dat op ……/……./…… niemand begunstigde is van minstens 25% van het vermogen van de juridische constuctie en dat de tabel hierboven enkel de 

beslisser(s) als uiteindelijke begunstigde bevat. 
 
3) (Aanvinken als dit  van toepassing is; zie verklarende nota punt D ) 
O verklaren dat op …../……./…… hoger genoemde juridische constructie of één(meer) begunstigde(n) van minstens 25%, een beursgenoteerde vennootschap/een 

krediet- of financiële instelling/een Belgische overheidsinstantie is(zijn) met volgende identiteitsgegevens: 
  
Maatschappelijke/officiële 
benaming  
 

Adres maatschappelijke zetel/officieel adres  
 

Categorie (hetzij 
beursgenoteerde vennootschap, 
hetzij krediet- of financiële 
instelling)  

Beurs (als het gaat om een 
beursgenoteerde vennootschap)  
Toezichthouder (als het gaat om een 
krediet- of financiële instelling)  

    

    

en verbinden zich er toe de bank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen als er een wijziging aan onderhavige verklaring moet worden aangebracht en 
haar een recto-versokopie te bezorgen van de identiteitskaart van de nieuwe uiteindelijke begunstigden. De bank behoudt zich het recht voor de relatie met de 
juridische constructie te beëindigen als zou blijken dat de door haar verstrekte informatie onvolledig of onjuist is.  

  



 

 

 
 
Verklarende nota bij de "Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een juridische constructie” 
 
A. Waarom moeten banken een "Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigden" vragen?  
 
De wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht de banken om de uiteindelijke 
begunstigden van hun klanten te identificeren, in het bijzonder wanneer het om een juridische constructie  gaat. Tegelijkertijd verplicht ze juridische constructies om aan hun 
banken de identiteit van hun uiteindelijk begunstigde(n) mee te delen.  
 
Toepasselijke Belgische regelgeving:  
 Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme  
 Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 23 februari 2010 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering 

van terrorisme, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 2010  
 Circulaire 2010-09 van 6 april 2010 van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurrantiewezen betreffende de waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel, de 

voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering, en de voorkoming van de financiering van de proliferatie van 
massavernietigingswapens.  

 
Met het oog op het correct naleven van deze wettelijke verplichtingen om de uiteindelijke begunstigde(n) van een juridische constructie  te identificeren en aan te melden, 
moet(en) de statutaire vertegenwoordiger(s) van een juridische constructie een "Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n)" invullen en 
ondertekenen.  
 
B. Wie moet de verklaring invullen en ondertekenen?  

 
De verklaring moet ingevuld worden door de personen die gemachtigd zijn om de juridische constructie  te vertegenwoordigen tegenover derden, in overeenstemming met haar 
juridisch en statutair regime.  
 
C. Definities van “juridische constructie”, "uiteindelijke begunstigden", " begunstigden van minstens 25%", "beslissers":  

 
De “juridische constructie” is 

- Hetzij een rechtspersoon, andere dan een vennootschap, zoals een stichting en een vereniging zonder winstoogmerk: 
- Hetzij een feitelijke vereniging; 
- Hetzij enige andere juridische structuur zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een trust of een fiducie. 

 
Er zijn twee categorieën van “uiteindelijke begunstigden” : 
1) Beslissers: 

- Als de juridische constructie een rechtspersoon is, dan zijn de beslissers de natuurlijke persoon of personen die een mandaat waarnemen in haar bestuursorgaan. Als 
een rechtspersoon een mandaat waarneemt in het bestuursorgaan, dan moeten de identiteitsgegevens worden vermeld van de natuurlijke persoon of personen die die 
rechtspersoon vertegenwoordigen in de waarneming van dit mandaat (bijvoorbeeld de permanente vertegenwoordiger).    
Alle mandaathouders in het bestuursorgaan moeten worden vermeld met aanduiding van hun respectieve functie.  

- Als de juridische constructie geen rechtspersoonlijkheid heeft, zijn de beslissers de natuurlijke persoon of personen die de macht hebben om invloed uit te oefenen op 
haar beheer. 



- Bij elke juridische constructie moeten ook als beslissers worden beschouwd: de persoon of personen die vermogen inbrengen in de juridische constructie en 
zeggenschap hebben over het gebruik van dat vermogen. 

2) Begunstigden van minstens  25%:  
- Als de toekomstige begunstigden reeds werden aangewezen, de natuurlijke persoon of personen die de begunstigden is(zijn) van 25% of meer van het vermogen van de 

juridische constructie;  
of 

- Als de natuurlijke personen die de begunstigden van de juridische constructie zijn, nog niet zijn aangewezen, de in abstracto  gedefinieerde groep van personen in wier 
belang de juridische constructie hoofdzakelijk werd opgericht of hoofdzakelijk werkzaam is. In dit geval moet de allerlaatste lijn van het vak onder punt 1) worden 
ingevuld, zoals aangeduid. Het is uiteraard niet nodig een kopie te bezorgen van het identiteitsdocument van de begunstigden van minstens 25%. 

 
Als geen enkele begunstigde voldoet aan de definitie van “begunstigde van minstens 25%” of als de enige “begunstigde van minstens 25%” de juridische constructie zelf is, dan 
moet het vakje onder punt 2 aangekruist worden. Op die manier bevestigt de juridische constructie dat niemand begungstigde van minstens 25% is van het vermogen van de 
juridische constructie.  
 
D. Vrijstelling van de verplichting tot identificatie van de “uiteindelijke begunstigden” 

Als de klant of een (of meer) “begunstigde(n) van minstens 25%”:  
 een genoteerde vennootschap is: een beursgenoteerde vennootschap waarvan de effecten in een land van de Europese Economische Ruimte zijn toegelaten tot de handel 

op een gereglementeerde markt;  
of  

 een krediet- of een financiële instelling is die gevestigd is in een land van de Europese Economische Ruimte of in een land dat lid is van de Financial Action Task Force 
(FATF);  
of  

 een Belgische overheidsinstantie is: een Belgische instelling of lichaam dat door een Belgische openbare macht is opgericht om in een openbare dienst of in een dienst van 
openbaar nut te voorzien en waarvan die macht de werking bepaalt en controleert;  

moeten hun “uiteindelijke begunstigden” (‘aandeelhouders van meer dan 25%”, “Beslissers”) niet geïdentificeerd worden.  
 
In dat geval moet het vak onder punt 3 ingevuld worden, met aanduiding van:  
 de maatschappelijke benaming (als het gaat om een genoteerde vennootschap of een financiële instelling of kredietinstelling) of de officiële benaming (als het gaat om een 

Belgische overheidsinstantie),  
 het adres van de maatschappelijke zetel (als het gaat om een genoteerde vennootschap of een financiële instelling of kredietinstelling) of het officiële adres (als het gaat om 

een Belgische overheidsinstantie),  
 de categorie  

en,  
 in voorkomend geval, de beurs (als het gaat om een beursgenoteerde vennootschap) of de bevoegde toezichthouder (als het gaat om een krediet- of financiële instelling).  

Opgelet:  Als de klant meerdere “uiteindelijke begunstigden” heeft, dan moeten de “uiteindelijke begunstigden” die niet vrijgesteld zijn van identificatieverplichting 
uiteraard wel worden geïdentificeerd in het vak onder punt 1.  
 
E. Welke documenten toevoegen?  

 
Bij de volledig ingevulde verklaring moet een recto-versokopie van de identiteitskaart en een recent woonplaatsbewijs worden gevoegd van elke persoon die is opgenomen als 
“wettelijke vertegenwoordiger” of“uiteindelijke begunstigde”. Een woonplaatsbewijs is een uittreksel van de gemeente of een kopie van een recente energie- of telefoonfactuur.



Per juridische entiteit dient u een aanvraagformulier in te vullen.

Ondergetekende(n) verzoekt(en) volgende bestaande Triodos rekening(en) 
aan Triodos Internet Banking te koppelen:

Triodos rekeningnr. 1 - -

Triodos rekeningnr. 2 - -

Triodos rekeningnr. 3 - -

Triodos rekeningnr. 4 - -

Triodos rekeningnr. 5 - -

Triodos rekeningnr. 6 - -

Triodos rekeningnr. 7 - -

Triodos rekeningnr. 8 - -

Triodos rekeningnr. 9 - -

Triodos rekeningnr. 10 - -

Enkel voor zicht- en/of
spaarrekeningen.

Indien u een nieuwe 
Triodos rekening wilt
openen, moet u eerst een
openingsformulier invullen.

Triodos Internet Banking Helpdesk: bel 02 548 28 00 of mail naar helpdesk@triodos.be

A ANVR A AG TRIODOS INTERNET BANKING – PROFESSIONELEN
Invullen in drukletters a.u.b.

TE KOPPELEN TRIODOS REKENINGEN

GEGEVENS A ANVR AGER

Maatschappelijke zetel

Naam:

Rechtsvorm:

Straat:

Nr.: Bus:

Postcode: Plaats:

Land:

Vertegenwoordigd door

Aanvrager 1

� Dhr.    /    � Mevr. Voornaam:

Naam:

Functie:

Aanvrager 2

� Dhr.    /    � Mevr. Voornaam:

Naam:

Functie:

Invullen volgens 
de statuten.

De aanvrager dient 
een rechtsgeldige
vertegenwoordiger van 
de organisatie te zijn.

Enkel indien vereist 
volgens de statuten.



Triodos Internet Banking Helpdesk: bel 02 548 28 00 of mail naar helpdesk@triodos.be

A ANVR A AG TRIODOS INTERNET BANKING – PROFESSIONELEN
Invullen in drukletters a.u.b.

Gebruiker 1

� Dhr.    /    � Mevr. Voornaam:

Naam:

Functie:

Tel.: E-mail:

Bevoegdheden: - Invoeren van verrichtingen: � Ja    /    � Nee
- Autoriseren van verrichtingen: � Ja    /    � Nee
- Uploaden vanuit een boekhoudpakket: � Ja    /    � Nee

� Ik wil voor deze aanvraag de digipass gebruiken die reeds in mijn bezit is. 

Nr. digipass: - -

Gebruiker 2

� Dhr.    /    � Mevr. Voornaam:

Naam:

Functie:

Tel.: E-mail:

Bevoegdheden: - Invoeren van verrichtingen: � Ja    /    � Nee
- Autoriseren van verrichtingen: � Ja    /    � Nee
- Uploaden vanuit een boekhoudpakket: � Ja    /    � Nee

� Ik wil voor deze aanvraag de digipass gebruiken die reeds in mijn bezit is. 

Nr. digipass: - -

Gebruiker 3

� Dhr.    /    � Mevr. Voornaam:

Naam:

Functie:

Tel.: E-mail:

Bevoegdheden: - Invoeren van verrichtingen: � Ja    /    � Nee
- Autoriseren van verrichtingen: � Ja    /    � Nee
- Uploaden vanuit een boekhoudpakket: � Ja    /    � Nee

� Ik wil voor deze aanvraag de digipass gebruiken die reeds in mijn bezit is. 

Nr. digipass: - -

Vul hiernaast de namen van
de personen in die u binnen
uw organisatie, toegang
verleent tot Triodos Internet
Banking. 

Indien de aanvrager ook 
een gebruiker is, gelieve
hiernaast ook zijn gegevens
in te vullen.

Als u meer dan drie 
personen wilt machtigen,
voeg dan een tweede
aanvraagformulier 
als bijlage toe. 

* Per gebruiker koopt u een digipass aan (zie tarieflijst professionelen of www.triodos.be)

BEVOEGDHEDEN GEBRUIKERS*



Standaardlimieten: 50.000 EUR/dag

Indien u dit wenst te wijzigen, gelieve dit hieronder te definiëren:

Gewenste limiet per dag:   
(onder voorbehoud van de goedkeuring door Triodos Bank)

Standaardautorisatie: één autorisatie van een gemachtigde gebruiker volstaat.

Indien u een specifieke autorisatiestructuur wenst, gelieve hieronder te definiëren:

a. Voor verrichtingen groter dan  nav seitasirotua )latnaa(,RUE
gebruikers nodig

b. Voor verrichtingen groter dan EUR, zijn autorisaties van de volgende 
gebruiker(s) nodig:

1. Gebruiker:

en   /   of

2. Gebruiker:

Triodos Internet Banking Helpdesk: bel 02 548 28 00 of mail naar helpdesk@triodos.be

A ANVR A AG TRIODOS INTERNET BANKING – PROFESSIONELEN
Invullen in dr ukletters a .u.b.

1. Begunstigde rekeningnr.: --

Op naam van:

Naam bank: 

2. Begunstigde rekeningnr.: --

Op naam van:

Naam bank: 

3. Begunstigde rekeningnr.: --

Op naam van: 

Naam bank: 

Verrichtingen vanuit 
uw spaarrekeningen
doorgegeven via Triodos
Internet Banking, kunnen
enkel ten gunste van
maximaal 3 vooraf bepaalde
rekeningen, geopend op
naam van uw organisatie 
bij een Belgische bank. 
Vul hiernaast max. 3
begunstigde rekeningen in.

BEGUNSTIGDE REKENINGEN VANUIT SPA ARREKENINGEN

REKENINGUITTREKSEL S

Geef hiernaast de bevoegd-
heden voor de eerder
opgegeven rekeningen.

Optie a:
Aantal gebruikers nodig 
om de verrichtingen boven
dit bedrag te autoriseren
Optie b:
EN: Beide gebruikers moeten
samen de verrichtingen
boven dit bedrag
autoriseren.
OF: Een van beide
gebruikers moet 
de verrichtingen boven 
dit bedrag autoriseren.

BEVOEGDHEDEN m.b.t .  REKENINGEN

Formaat
U kunt beide kiezen

Periodiciteit

Verzending van de rekeninguittreksels:

in pdf-formaat (gratis ter beschikking als u toegang tot Internet Banking aanvraagt)

De periodiciteit geeft aan hoe vaak de rekeninguittreksels aangemaakt worden. 
Maak hierna uw keuze:

U kunt via Internet Banking uw keuze op elk moment aanpassen in de instellingen van elke rekening.

jaarlijks zesmaandelijks

papieren rekeninguittreksels per post
We zijn op de hoogte van de kosten (zie de tarieflijst professionelen op www.triodos.be)

driemaandelijks maandelijks wekelijks dagelijks
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- De kosten voor de aankoop van de digipass worden eenmalig van uw rekening gedebiteerd. 
- De abonnementskosten van Triodos Internet Banking worden jaarlijks van uw rekening gedebi-

teerd. 

Vul hieronder het nummer van een Triodos rekening in waarvan deze bedragen gedebiteerd mogen
worden. 

Triodos rekeningnr.: - -

Op naam van: 

De ondergetekende(n) verklaart (verklaren) akkoord te gaan:
- met het Reglement Triodos Internet Banking en daarvan een exemplaar te hebben ontvangen;
- met de debitering van de bovenvermelde kosten vanuit de aangeduide rekening. 

Plaats: Datum: - -

Handtekening en naam aanvrager 1 Functie:

Handtekening en naam aanvrager 2 Functie:

Handtekening en naam gebruiker 1

Handtekening en naam gebruiker 2

Handtekening en naam gebruiker 3

Invullen volgens de statuten

DIGIPASS- EN ABONNEMENTSKOSTEN

HANDTEKENINGEN

Dit aanvraagformulier in bijgevoegde retourenveloppe terugsturen samen met:
- een kopie van de laatst gepubliceerde benoemingen;
- de recto verso kopie van de identiteitskaart van alle ondertekenaars.

Indien de woonplaats niet vermeld staat op de identiteitskaart, dient u een kopie van een ander 
officieel document waarop de woonplaats wel vermeld staat, mee te sturen (bv. mutualiteitsklever).

Belangrijk!

7 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag, bezorgen wij voor elke gebruiker een digipass met 
pincode of een gebruikersnaam met wachtwoord die toegang geeft tot Triodos Internet Banking.
Deze zendingen worden verstuurd naar het correspondentieadres van de rekening (huidig adres van
rekeninguittreksels), behalve indien de wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie uitdrukkelijk
een ander adres doorgeeft.

FOLLOW-UP
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