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Op naam van

Registratie-aanvraag van een supermandataris voor een bestaande zakelijke relatie
Belangrijk: deze aanvraag mag enkel worden gebruikt indien de supermandataris bij Triodos Bank al geregistreerd is als
gemachtigde persoon voor de zakelijke relatie.
Wilt u een nieuwe persoon inschrijven, gelieve dan het document ‘Wijzigingsformulier’ in te vullen dat overeenstemt met de
rechtsvorm van uw organisatie. Dit formulier vindt u op onze website: https://www.triodos.be/nl/professionelen.

1. Wat is een supermandataris?
Een supermandataris is een natuurlijk persoon die door Triodos Bank als gemachtigde persoon voor de zakelijke relatie
geregistreerd is, en die van de wettelijke vertegenwoordigers het mandaat krijgt om zelf/op eigen initiatief wijzigingen
aan te brengen aan de parameters van de organisatie, zoals (maar niet beperkt tot):
- Wijzigen van de gegevens van de organisatie: naam, adres van de maatschappelijke zetel, correspondentieadres, 		
NACE-code
- Toevoegen/verwijderen van de mandatarissen van de rekening
- Wijzigen van toegangsrechten of Online Banking-instellingen: invoeren of valideren van verrichtingen, wijzigen van
de begunstigde rekening of limieten voor de verrichtingen
- Openen van bijkomende rekeningen op naam van de organisatie
- Wijzigen van de uiteindelijke begunstigden (UBO)
- Rekening(en) afsluiten.
De supermandataris krijgt een beheersmandaat voor ALLE rekeningen die op naam van de organisatie bij Triodos Bank zijn
geopend en geregistreerd.
De benoeming van een supermandataris doet geen afbreuk aan de bestaande rechten van de wettelijke vertegenwoordigers
om wijzigingen in het beheer van de organisatie te ondertekenen, en blijft facultatief.
De supermandataris kan onmiddellijk uit zijn rechten worden ontzet door middel van een e-mail van een wettelijke vertegenwoordiger. Triodos Bank heeft steeds het recht om het mandaat van de supermandataris te beëindigen met onmiddellijke
ingang en zonder opzegtermijn.
De wettelijke vertegenwoordigers zijn zich ervan bewust dat de aanstelling van een supermandataris risico’s inhoudt (fraude,
menselijke fout, ...). De wettelijke vertegenwoordigers aanvaarden dat de supermandataris rechten kan toekennen aan
derden, verrichtingen op de rekening kan uitvoeren en de instellingen zelf/op eigen initiatief kan wijzigen.

2. Hoe gaat u te werk om een supermandataris aan te stellen?
Vul de gegevens van de supermandataris in het onderstaande veld in. De wettelijke vertegenwoordigers van de organisatie
moeten dit mandaat ondertekenen in overeenstemming met de statuten van de organisatie.
Het document mag digitaal worden ondertekend en per e-mail (info@triodos.be) of via een beveiligd bericht in Internet
Banking worden verstuurd.
Als u de mogelijkheid niet hebt om digitaal te tekenen, kunt u het document manueel ondertekenen en uw aanvraag via de
post versturen.
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3. Gegevens van de organisatie
Naam van de organisatie
Maatschappelijke zetel
Ondernemingsnr. (indien van toepassing)
Rekening(en) geopend bij Triodos Bank (standaard is het mandaat van toepassing op ALLE bestaande Triodos rekeningen op
naam van de organisatie):
Rekeningnummer: BE

523

Rekeningnummer: BE

523

4. Contactgegevens van de supermandataris
Naam
Voornaam
E-mail

5. Handtekeningen voor akkoord
De wettelijke vertegenwoordigers die reeds gekend en geïdentificeerd zijn door Triodos Bank ondertekenen dit mandaat om
volmacht te geven volgens de bepalingen van deze akte aan de hieronder geïdentificeerde supermandataris. De supermandataris tekent om dit mandaat te aanvaarden.
Opgelet: de handtekeningen zijn ofwel allemaal digitaal ofwel allemaal handgeschreven. De Algemene Voorwaarden van
Triodos Bank, de Bijzondere Voorwaarden Online Banking, het Privacybeleid en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsdiensten van Triodos Bank zijn van toepassing en zijn kosteloos verkrijgbaar via www.triodos.be of op eenvoudige aanvraag. De
ondertekenaars gaan uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden.
(Digitale) handtekeningen van de wettelijke vertegenwoordigers die het mandaat verlenen
Naam
Voornaam

Handtekening
Voor akkoord
Gelezen en
goedgekeurd

Om documenten elektronisch te ondertekenen, hebt u het volgende nodig:
- uw identiteitskaart en de bijhorende pincode
- een identiteitskaartlezer (apart toestel of ingebouwd in uw computer)
- de gratis Acrobat Reader DC-software
- de eID-software van de Belgische Federale Overheidsdienst (die u hebt
gedownload en geïnstalleerd op uw computer)
https://eid.belgium.be/nl/hoe-installeer-ik-de-eid-software

Naam
Voornaam

Handtekening
Voor akkoord
Gelezen en
goedgekeurd

Om documenten elektronisch te ondertekenen, hebt u het volgende nodig:
- uw identiteitskaart en de bijhorende pincode
- een identiteitskaartlezer (apart toestel of ingebouwd in uw computer)
- de gratis Acrobat Reader DC-software
- de eID-software van de Belgische Federale Overheidsdienst (die u hebt
gedownload en geïnstalleerd op uw computer)
https://eid.belgium.be/nl/hoe-installeer-ik-de-eid-software
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(Digitale) handtekening van de supermandataris die het mandaat aanvaardt
Naam
Voornaam

Handtekening
Voor akkoord
Gelezen en
goedgekeurd

Plaats

Om documenten elektronisch te ondertekenen, hebt u het volgende nodig:
- uw identiteitskaart en de bijhorende pincode
- een identiteitskaartlezer (apart toestel of ingebouwd in uw computer)
- de gratis Acrobat Reader DC-software
- de eID-software van de Belgische Federale Overheidsdienst (die u hebt
gedownload en geïnstalleerd op uw computer)
https://eid.belgium.be/nl/hoe-installeer-ik-de-eid-software

Datum

V.U. Triodos Bank, Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv (Nederland), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel - 08/2022.

(dd-mm-jjjj)
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