Aanvraag afsluiten rekening(en) vennootschappen en verenigingen
Bent u niet meer in het bezit van uw digipass en/of gebruikersnummer? Of is uw vaste tegenrekening niet meer actief? Met dit document
kunt u een aanvraag indienen om uw rekeningen af te sluiten.
U kunt zelf nog inloggen op de beveiligde site en de vaste tegenrekening is nog actief? Schrijf dan het saldo van uw Rabo-rekeningen
over naar uw vaste tegenrekening bij een andere bank en stuur ons een beveiligd bericht via ‘Mijn rekeningen’ >’Nieuw bericht opstellen’
met de vraag uw rekeningen af te sluiten.

Ondergetekende(n):
Naam: 			

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Emailadres: 			
Naam vennootschap/vereniging:

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Wenst volgende rekening(en) af te sluiten:
Rabo Business Account: 			

BE

Rabo Business Plus Account: 		

BE

]] ]]]] ]]]] ]]]]
]] ]]]] ]]]] ]]]]

We vinden het jammer dat u uw klantrelatie wilt beëindigen.
Om onze dienstverlening verder te verbeteren vragen wij u dan ook graag de reden van afsluiting:
m

Ik ben niet langer tevreden over de diensten en producten van Rabobank.be.

m

Ik verhuis naar het buitenland.

m

Ik voorzie in de nabije toekomst een aankoop waarvoor ik het geld nodig heb.

m

Andere: ----------------------------------------------------------------------------------------

Gedaan op:

]]

/

]]

/

]]

Handtekening Mandataris:

Handtekening Vertegenwoordiger(s):

Handtekening Vereffenaar (voor een vennootschap in vereffening):

www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
t : +32 (0)3 289 28 88 (nl)
t : +32 (0)3 289 29 99 (fr)
f : +32 (0)3 281 21 54

Bezorg ons volgende elementen:
•

deze ondertekende aanvraag,

•

indien van toepassing: een kopie van een andere tegenrekening op naam van de vennootschap/vereniging (rekeningafschrift),

•

een recto/verso-kopie van de identiteitskaart van de mandataris en statutaire vertegenwoordigers,

•

indien van toepassing: een recto/verso kopie van de identiteitskaart van de vereffenaar. Indien er nog geen publicatie van de
vereffening beschikbaar is dient een aanstelling van de vereffenaar toegevoegd te worden.

Per post:

Per e-mail: info@rabobank.be

Rabobank.be
Uitbreidingstraat 86, bus 3
B-2600 Berchem (Antwerpen)
Bij ontvangst van bovenstaande documenten verwerken wij de afsluiting van uw rekeningen. Hou er rekening mee dat dit enkele dagen kan
duren. Op dat moment worden eveneens uw intresten berekend en overgeschreven naar de door u opgegeven rekening.
Na de verwerking blijven uw rekeningen nog enkele dagen consulteerbaar via de beveiligde site, zodat u desgewenst uw laatste rekeninguittreksels kunt opvragen en afdrukken.

www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
t : +32 (0)3 289 28 88 (nl)
t : +32 (0)3 289 29 99 (fr)
f : +32 (0)3 281 21 54

