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Rentebestemming: u kiest
Met een Triodos-rekening koos u al voor duurzaam sparen. Wilt u daarnaast via uw rekening zelf duurzame projecten
steunen, dan biedt de formule Rentebestemming u die mogelijkheid.
Praktisch
De formule Rentebestemming laat u toe de rente die uw Triodos-rekening u biedt, geheel of gedeeltelijk te schenken
aan een duurzaam project of organisatie naar keuze. Dat kan voor elke Triodos spaar- of termijnrekening en kan
jaarlijks herzien worden. Voor een Triodos Junior spaarrekening* kan dat enkel op vraag van de wettelijke
vertegenwoordigers van het minderjarige kind.
Als de rentebestemming meer dan 40 EUR per jaar bedraagt, kan de begunstigde instelling of organisatie jaarlijks
een fiscaal attest afleveren voor zover zij daartoe gemachtigd is. Het Triodos Fonds kan geen fiscale attesten
afleveren. U vindt het bedrag van uw rentebestemming terug op het rekeninguittreksel met de renteberekening.
Hebt u zelf geen project voor ogen maar wilt u wel duurzame projecten op die manier te steunen?
Dan duidt u Triodos Fonds vzw aan als begunstigde. Triodos Fonds vzw steunt onderzoek en ontwikkeling van
initiatieven die een aanzet geven tot maatschappelijke vernieuwing in duurzame sectoren zoals het milieu,
biologische land- en tuinbouw, ontwikkelingssamenwerking, zonne- en windenergie, kunst en cultuur, vernieuwend
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, langdurige werkloosheid en kansarmoede, sociale ontwikkeling en
gehandicapten- en gezondheidszorg.
Het Activiteitenverslag Triodos Fonds toont daarvan in detail een aantal concrete voorbeelden en geeft een overzicht
van alle organisaties die dankzij rentebestemming steun van het fonds ontvangen hebben. Bij de publicatie van een
nieuw activiteitenverslag versturen we een gedrukt exemplaar naar de spaarders die als rentebestemming Triodos
Fonds kiezen. Het is ook beschikbaar op www.triodos.be.
Overtuigd?
Vul dan dit formulier in en stuur het per post naar Triodos Bank, Customer Administration, Hoogstraat 139/3, 1000
Brussel of per fax naar 02 548 28 29.
Hebt u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze medewerkers via 02 548 28 51 of
info@triodos.be.
Ja, ik wil ......................................... % (min. 10%) van mijn rente op mijn Triodos-rekening bestemmen.
Mijn rekeningnummer(s):

BE ............. 5230 ................................................................................................
BE ............. 5230 ................................................................................................

Stort het overeenkomstig bedrag aan:
O Triodos Fonds vzw
Ik duid hieronder het werkgebied (1 keuze) aan waarin ik projecten wil steunen:

O

O

Algemeen

O

Wetenschappelijk onderzoek

O

Ontwikkelingssamenwerking

O

Kunst en cultuur

O

Milieu

O

Gehandicapten- en gezondheidszorg

O

Sociale ontwikkeling

O

Biologische land- en tuinbouw

O

Langdurige werkloosheid en

O

Vernieuwend onderwijs

O

Zonne- en windenergie

kansarmoede

Een duurzaam project of organisatie dat u zelf kiest:
Naam:

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

Adres:

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

Rekeningnummer (IBAN): BE ............................................................................................................................
Handtekening** van de titularis(sen) van de Triodos-rekening

*

Artikel 384 van het Burgerlijk Wetboek verleent aan de ouders het genot van de goederen van hun minderjarige
kinderen, inclusief inkomsten uit kapitaal.
**
In het geval van een minderjarige, is dat de handtekening (van 1) van de wettelijke vertegenwoordiger(s).
Alleen de gegevens die u invult op dit formulier worden in onze databases opgenomen. De bank zal die gegevens
behandelen met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en conform het Privacycharter. Dit document is gratis
beschikbaar op www.triodos.be of op vraag bij Triodos Bank.
CustAdmin
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