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Wijzigingen in de Online Banking-instellingen voor particuliere
klanten
Wilt u de instellingen van uw Online Banking-toegang (Internet Banking en/of Mobile Banking) wijzigen voor een
Triodos-rekening?
Stuur dan dit document volledig ingevuld en ondertekend terug, per post of ingescand via e-mail: Triodos Bank,
Customer Administration, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel of helpdesk@triodos.be.

1. Uw Triodos-rekening

4. Handtekening(en)

Te koppelen rekening nr. (IBAN) :

Gegevens van de aanvrager 1

■■

5230
BE
Op naam van

■■■■ ■■■■
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Naam
Voornaam

2. Wijziging van de begunstigde rekening
Invullen indien nodig.

Verrichtingen vanuit uw spaarrekening kunnen enkel ten
gunste van een vooraf bepaalde rekening. Die rekeningen
moeten geopend zijn op naam van de titularis en/of
medetitularis bij een Belgische bank of bij Triodos Bank
België op naam van een familielid tot de tweede graad
inbegrepen.
Verwijderen
Rekeningnummer 1 (IBAN) :
BE

■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Op naam van
Rekeningnummer 2 (IBAN) :
BE

■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Op naam van

Hoedanigheid voor die rekening

■ Titularis
■ Wettelijk vertegenwoordiger
Handtekening aanvrager 1

Voor akkoord
Gelezen en
goedgekeurd
Plaats
Datum
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Gegevens
van de aanvrager 2

Invullen indien nodig.

Toevoegen

Naam

Rekeningnummer 1 (IBAN) :

Voornaam

BE

■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Op naam van
Rekeningnummer 2 (IBAN) :
BE
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Hoedanigheid voor die rekening

■ Medetitularis
■ Wettelijk vertegenwoordiger
Handtekening aanvrager 2

Op naam van

3. Wijziging van de standaardlimiet
Voor betalingsopdrachten via Online Banking zijn er
limieten bepaald, alle details hierover vindt u op
www.triodos.be. Neem contact op met de helpdesk
als u de limiet wilt aanpassen.

Voor akkoord
Gelezen en
goedgekeurd
Plaats
Datum

V.U.: Triodos Bank, Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv (Nederland), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel - 10/2018.

■■ / ■■ / ■■■■
1/1

