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Melding wijziging gegevens vennootschap of vereniging
Naam vennootschap:
Rabo Business Account:

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
BE

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

Gelieve voor de toepasselijke wijzigingen de nieuwe gegevens in te vullen:

Melding wijziging benaming
Nieuwe benaming:		
Datum publicatie Belgisch Staatsblad:

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

Melding wijziging maatschappelijke zetel
Straat:		

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

Nummer: 		

]]]]

Woonplaats:
Datum publicatie Belgisch Staatsblad:

Bus:

]]]

Postcode:

]]]]

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

Melding wijziging geïdentificeerde financiële rekening
Nummer nieuwe tegenrekening:

BE

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

Gelieve een kopie toe te voegen van het rekeningafschrift van de nieuwe Belgische tegenrekening, niet ouder dan 6 maanden.
Let op! Gelieve alle nog uit te voeren memo-overschrijvingen te annuleren, voordat u dit document opstuurt.

Dit formulier moet worden ondertekend door de gevolmachtigde mandataris.
De ondergetekende verklaart dat elke andere wijziging m.b.t. de vennootschap onmiddellijk zal worden gemeld aan de bank.
Datum:

]]

-

]]

-

]]]]

Handtekening:

Stuur deze aanvraag per post naar:
Rabobank.be
Uitbreidingstraat 86, bus 3
B-2600 Berchem (Antwerpen)
Of per e-mail naar: info@rabobank.be

Vragen?
Bel onze klantendienst op 03-289 28 88 of mail naar info@rabobank.be
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
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Wenst u andere gegevens van de vennootschap te wijzigen?
Wijziging van de mandataris van de vennootschap:
Om deze gegevens te wijzigen kan u het best gebruik maken van het document wijziging mandataris van de vennootschap. Het document
is tevens beschikbaar op onze website.
Melding wijziging Uiteindelijke Begunstigden
Indien er wijzigingen zijn opgetreden betreffende de Uiteindelijke Begunstigden (*), gelieve dan gebruik te maken van het document “Verklaring betreffende de Uiteindelijke Begunstigden”. Dit document is beschikbaar in het Document Center op onze website.
(*) Uiteindelijke Begunstigden van een vennootschap:
• aandeelhouders: houders van 25% of meer van de aandelen, of ‘invloed op het bestuur voor 25% of meer’
• beslissers: personen die een mandaat bekleden in een bestuursorgaan, o.a. de leden van de raad van bestuur, zaakvoerders,…
Melding wijziging Politiek Actieve Personen
Indien een van de bestuurders, uiteindelijke begunstigden of de mandataris, of een van hun naaste familieleden een politiek mandaat (*)
uitoefent/heeft uitgeoefend, gelieve dan de “vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Actieve Personen in te vullen” op onze
website te vinden en in te vullen.
(*) Als staatshoofd, minister, parlementslid, voorzitter van een politieke partij, hoog staatsambtenaar (uitvoerende macht, met inbegrip van
het leger, en rechterlijke macht), bestuurder van een overheidsbedrijf met nationaal belang, hoog politiek verantwoordelijke of hoog ambtenaar van een internationale of supranationale organisatie zoals de Europese Unie, de NAVO of de Verenigde Naties.

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

