
W-Iban (0405)

. ....................................

BetaBetalingling vanvan uw kuw kindeinderbijrbijslagslag op eop een ren rekenekeninging

VerklVerklarinaring vang van de fde finaninanciëlciële inse instelltellinging

Deze gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of
verbeteren, wendt u dan tot uw kinderbijslagfonds op bovenstaand adres.

Ik ondergetekende (naam en voornaam)-(voor een vrouw de meisjesnaam)

..........................................................................................................................................................

straatnaam en huisnummer.............................................................................................................

postcode en plaats...........................................................................................................................

geboortedatum / /

vraag dat mijn kinderbijslag gestort wordt op rekeningnummer

_ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ / _ _

op naam van mijzelf

mijzelf en                      ...  

Datum Handtekening

Wij bevestigen dat het bovenvermelde rekeningnummer op naam staat van..............................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Wij verklaren dat de handtekening van.......................................................................................................................................................

volstaat om te beschikken over bovenvermelde rekening op naam van.......................................................................................................

en van .........................................................................................................................................................................................................

Stempel

Datum Handtekening

_ _ _ _ _ _ _ _

Om de grensoverschrijdende betalingen in Europa doeltreffeOm de grensoverschrijdende betalingen in Europa doeltreffender te kunnen verwerken, creëerden de Europese banken eennder te kunnen verwerken, creëerden de Europese banken een
betalingwijze via uwbetalingwijze via uwIBAN-nummer. Dankzij het gebruik van deze nieuwe gegIBAN-nummer. Dankzij het gebruik van deze nieuwe gegevens verlopen de transacties sneller en kosteloosevens verlopen de transacties sneller en kosteloos
en zij wij zeker dat de betalingen gebeuren op de correcteen zij wij zeker dat de betalingen gebeuren op de correcte rekening.rekening.
Daarom verzoeken wij u, ons uwDaarom verzoeken wij u, ons uwIBAN-nummer en deIBAN-nummer en deBIC-code op onderstaande verklaring te laten invullenBIC-code op onderstaande verklaring te laten invullen door uwdoor uw
bankinstelling. Wij zullen deze gegevens voor onze toebankinstelling. Wij zullen deze gegevens voor onze toekomstige betalingen gebruiken.komstige betalingen gebruiken.

Voor een rekening op naam van één rekeninghouderVoor een rekening op naam van één rekeninghouder

Voor een gemeenschappelijke rekeningVoor een gemeenschappelijke rekening

IBANIBAN (= I(= Internternatinationalonal BankBank AccoAccountunt NumbNumber):er):

BIC/BIC/SWIFSWIFT (=T (= BankBank IdenIdentifitificatication Con Code)ode)::

                   

              ..




