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Formulier voor een adreswijziging of de toevoeging van een correspondentieadres
(privépersonen)
Vul dit formulier in als u ons uw adreswijziging wilt doorgeven of uw briefwisseling naar een
correspondentieadres wilt laten sturen. Stuur het ondertekend per post terug naar Triodos Bank,
Customer Administration, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel.

1. Uw keuze
O

Het gaat om een nieuw officieel adres. Ik voeg een woonplaatsbewijs toe (een kopie van de
gegevens op de microchip van mijn eID).

O

Het gaat om een nieuw correspondentieadres.

2. Nieuwe adresgegevens
Straat en nr.: ..............................................................................................................................................
Postcode en plaats: ...................................................................................................................................
Land: ..........................................................................................................................................................

3. Handtekening(en)
O

Dat nieuwe adres is ook geldig voor het klantendossier van de medetitularis (zijn handtekening is
verplicht).

Titularis

Als dat van toepassing is
Medetitularis of 2e wettelijke vertegenwoordiger

Naam en voornaam: ...............................................

Naam en voornaam: ...............................................

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

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

Gsm: .......................................................................

Gsm: .......................................................................

E-mail: .....................................................................

E-mail: .....................................................................

Handtekening (gelezen en goedgekeurd)

Handtekening (gelezen en goedgekeurd)

Bestemd voor de bank

Bestemd voor de bank

Relatienummer: 0200 ........................................

Relatienummer: 0200 ...........................................

O

Dat nieuwe adres is ook geldig voor het klantendossier van onderstaande minderjarigen.

Naam en voornaam:

Bestemd voor de bank
Relatienummer: 0200 .................................

.......................................................................................
.......................................................................................
Naam en voornaam:

Bestemd voor de bank
Relatienummer: 0200 .................................

.......................................................................................
.......................................................................................
Naam en voornaam:

Bestemd voor de bank
Relatienummer: 0200 .................................

.......................................................................................
.......................................................................................
Customer Administration

Adreswijziging privépersonen

V.U. Triodos Bank, Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv (Nederland), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel - 05/2018
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.

