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Formulier voor het afsluiten van een Triodos-rekening (professionelen)
Ondergetekenden, wettelijke vertegenwoordigers die bevoegd zijn om de organisatie/zelfstandige
activiteit rechtsgeldig te vertegenwoordigen, vragen de afsluiting* van:
O

alle Triodos-rekeningen

O

onderstaande Triodos-rekening(en):

BE _ _ 5230 _ _ _ _ _ _ _ _

BE _ _ 5230 _ _ _ _ _ _ _ _

BE _ _ 5230 _ _ _ _ _ _ _ _

BE _ _ 5230 _ _ _ _ _ _ _ _

op naam van ..............................................................................................................................................
vanaf ................................................... (dd-mm-jjjj).
Het saldo en de eventuele rente mogen gestort worden op rekeningnummer
____

____

____

____

op naam van:

.................................................................................................................................................................. .
Om onze dienstverlening te verbeteren, vragen wij u de reden voor het afsluiten van de rekeningen aan
te geven: ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Handgeschreven handtekening(en) van de wettelijke vertegenwoordiger(s):
Naam en voornaam: ................................................

Voor akkoord (gelezen en goedgekeurd)

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

Voor akkoord (gelezen en goedgekeurd)

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

Voor akkoord (gelezen en goedgekeurd)

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

Voor akkoord (gelezen en goedgekeurd)

.........................................................................
Plaats: .....................................................................................
Datum: .............................(dd-mm-jjjj).
Stuur dit formulier ondertekend terug:
• ingescand via een beveiligd bericht in Internet Banking
OF
• per post naar:
Triodos Bank, Middle Office Retail Banking, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel.


Als het gaat om het afsluiten van een zichtrekening Business, zal Triodos Bank het verschuldigde bedrag voor
mogelijk nog niet-betaalde kosten afhouden van het resterende saldo.
Als het gaat om het afsluiten van een effectenrekening of een Triodos Impact Portfolio, verkopen wij
automatisch al uw beleggingen.
Relatienummer: 0200 ....................
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Afsluiten rekeningen professionelen
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