Aanvraagformulier standaardbankverklaring
Met dit aanvraagformulier kunt u een standaardbankverklaring aanvragen bij Van Lanschot. Deze verklaring
geeft een overzicht van de noodzakelijke bankzaken van uw onderneming(en) op een bepaalde datum (peildatum).
Hieronder leest u hoe u het formulier invult. Hebt u vragen of problemen bij het invullen? Dan kunt u uiteraard
contact met ons opnemen, telefoon 0800 1737.
– Vult u alle vragen s.v.p. volledig in.
– Een tekenbevoegd persoon moet het formulier ondertekenen.
– Wij behandelen alle gegevens die u verstrekt vertrouwelijk.
–	Aan het laten opstellen van een standaardbankverklaring zijn kosten verbonden. U vindt deze kosten bij de
veelgestelde vragen op onze website. Na het versturen van de standaardbankverklaring incasseren we de
kosten van de betaalrekening die in dit aanvraagformulier is opgegeven. Zorgt u ervoor dat er voldoende saldo
op de betaalrekening staat om de kosten te kunnen incasseren?
Vult u niet alle vragen in of ondertekent een niet tekenbevoegd persoon het aanvraagformulier? Dan kan dit een
vertraging van de aanlevering van de standaardbankverklaring tot gevolg hebben.
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar:
Van Lanschot
Client Support
Postbus 1021
5200 HC ’s-Hertogenbosch
U kunt het formulier ook mailen naar: privatebankingsupport@vanlanschot.com

Gegevens onderneming
Naam onderneming
Adres
Postcode						Plaats
KvK-nummer
IBAN Zakelijke betaalrekening

N L

F

V L

B 0

Naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon

Gegevens accountant
Naam onderneming
Naam contactpersoon
Adres
Postcode						Plaats

Gegevens dochterondernemingen(en)
Hieronder vult u de dochteronderneming(en)* in die u wilt opnemen in de standaardbankverklaring.
Naam onderneming			
IBAN zakelijke betaalrekening
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F

V L

B 0
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Naam onderneming			
IBAN zakelijke betaalrekening
Naam onderneming			
IBAN zakelijke betaalrekening
Naam onderneming			
IBAN zakelijke betaalrekening
Naam onderneming			
IBAN zakelijke betaalrekening
Naam onderneming			
IBAN zakelijke betaalrekening
Naam onderneming			
IBAN zakelijke betaalrekening

* Zijn er andere ondernemingen die u wilt opnemen in de standaardbankverklaring? Dit is alleen mogelijk als er sprake is van 100% eigenaarschap

Peildatum
Peildatum (maand-jaar)

–
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Verklaring en ondertekening
Ondergetekenden verklaren hierbij bevoegd te zijn om de standaardbankverklaring aan te vragen voor de
ondernemingen in dit formulier genoemd. Daarnaast machtigen de ondergetekenden van de genoemde
ondernemingen Van Lanschot om eenmalig de kosten voor de standaardbankverklaring te incasseren van de
zakelijke betaalrekeningen die in het formulier zijn opgegeven.
Plaats								Datum
Handtekening tekenbevoegde(n)

BV0129 | 01 | 20
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