Formulier opgeven mederekeninghouder(s),
wettelijk vertegenwoordiger(s) en/of gemachtigde(n)
Dit gedeelte
vult ASN Bank in

N

Rekeningnummer (IBAN)

L

A

S

N

P

B

Met dit formulier kunt u een mederekeninghouder, wettelijk vertegenwoordiger(s) en/of gemachtigde(n) toevoegen aan uw (nieuwe) ASN-rekening, of
verwijderen. Voor adreswijzigingen en overige wijzigingen zijn aparte formulieren. U kunt deze formulieren printen of aanvragen via www.asnbank.nl.
Of bel 070 - 35 69 335 (maandag t/m vrijdag).

Gegevens rekeninghouder 		

De heer

Mevrouw

Voorletters en naam
Adres
Postcode
Geboortedatum

Plaats
_

_

Telefoonnummer
Dagtekening (datum)

Burgerservicenr.
E-mail

_

_

Handtekening

Als de rekeninghouder minderjarig is, tekent zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd) die bij ASN Bank bekend is. Ook ontvangen we in dat
geval graag een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de wettelijk vertegenwoordiger.
LET OP
Het is noodzakelijk dat u uzelf identificeert. Stuurt u daarom een kopie van een paspoort of identiteitskaart mee. Let op: van uw identiteitskaart voor- en
achterzijde kopiëren.

ASN Online Bankieren
Als u een mederekeninghouder, gemachtigde of extra wettelijk vertegenwoordiger toevoegt, geeft u de mederekeninghouder, gemachtigde of die wettelijk
vertegenwoordiger ook toestemming gebruik te maken van ASN Online Bankieren en ASN Mobiel Bankieren voor uw rekening(en) of die van uw kind.
De mederekeninghouder, gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger vraagt ASN Online Bankieren aan via asnbank.nl. Kies voor ‘Inloggen’ en klik in de
linkerkolom op ‘Aanvragen’.

Z.O.Z.

Ik wil
toevoegen

verwijderen		

(kruis één vakje aan)

de volgende persoon als
mederekeninghouder

wettelijk vertegenwoordiger

gemachtigde

(kruis één vakje aan)

Voor welke ASN-rekeningen?
voor al mijn ASN-rekeningen op mijn naam

voor de volgende ASN-rekening(en):

Rekeningnummer (IBAN)

N

L

A

S

N

B

Rekeningnummer (IBAN)

N

L

A

S

N

B

Rekeningnummer (IBAN)

N

L

A

S

N

B
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De heer

Mevrouw

Achternaam
Voornamen
Adres
Postcode
Geboortedatum

Plaats
_

Nationaliteit

_

Geboorteplaats

Geboorteland

Telefoonnummer

E-mail

Betaalrekening ter identificatie (IBAN)

N

L

Het is noodzakelijk dat ASN Bank u kan identificeren. Daarvoor is nodig dat u een bedrag, minimaal € 0,01 en maximaal € 1.000, stort vanaf de ‘betaalrekening
ter identificatie’ op een van de rekeningen die u hierboven heeft opgegeven. Ook ontvangen wij graag een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (let op:
van uw identiteitskaart voor- en achterzijde kopiëren) en een kopie van een rekeningoverzicht van de betaalrekening ter identificatie. ASN Bank verwerkt uw
aanvraag nadat de storting op de rekening is gedaan.

Alleen invullen bij toevoegen mederekeninghouder:
Burgerservicenr.
Fiscaal inwoner in Nederland?**

Ja

Nee

Fiscaal inwoner in ander land?**

Ja

Nee

Indien fiscaal inwoner in ander land, geef aan in welk(e) land(en) en vermeld uw fiscale nummer(s)

** I edereen heeft een fiscaal woonland. Dit is bijvoorbeeld het land waar u woont. Het is mogelijk dat iemand meer fiscale woonlanden heeft. Elk land heeft
eigen regels om te bepalen wat een fiscaal woonland is. Twijfelt u welk land uw fiscale woonland is, bijvoorbeeld omdat u in het ene land woont en in het
andere land werkt? De Belastingdienst kan u hier meer over vertellen.

Handtekening mederekeninghouder, gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger

Ik wil
toevoegen

verwijderen		

(kruis één vakje aan)

de volgende persoon als
mederekeninghouder

wettelijk vertegenwoordiger

gemachtigde

(kruis één vakje aan)

Voor welke ASN-rekeningen?
voor al mijn ASN-rekeningen op mijn naam

voor de volgende ASN-rekening(en):

Rekeningnummer (IBAN)

N

L

A

S

N

B

Rekeningnummer (IBAN)

N

L

A

S

N

B

Rekeningnummer (IBAN)

N

L

A

S

N

B
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De heer

Mevrouw

Achternaam
Voornamen
Adres
Postcode
Geboortedatum

Plaats
_

Nationaliteit

_

Geboorteplaats

Geboorteland

Telefoonnummer

E-mail

Betaalrekening ter identificatie (IBAN)

N

L

Het is noodzakelijk dat ASN Bank u kan identificeren. Daarvoor is nodig dat u een bedrag, minimaal € 0,01 en maximaal € 1.000, stort vanaf de ‘betaalrekening
ter identificatie’ op een van de rekeningen die u hierboven heeft opgegeven. Ook ontvangen wij graag een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (let op:
van uw identiteitskaart voor- en achterzijde kopiëren) en een kopie van een rekeningoverzicht van de betaalrekening ter identificatie. ASN Bank verwerkt uw
aanvraag nadat de storting op de rekening is gedaan.

Alleen invullen bij toevoegen mederekeninghouder:
Burgerservicenr.
Fiscaal inwoner in Nederland?**

Ja

Nee

Fiscaal inwoner in ander land?**

Ja

Nee

Indien fiscaal inwoner in ander land, geef aan in welk(e) land(en) en vermeld uw fiscale nummer(s)

** I edereen heeft een fiscaal woonland. Dit is bijvoorbeeld het land waar u woont. Het is mogelijk dat iemand meer fiscale woonlanden heeft. Elk land heeft
eigen regels om te bepalen wat een fiscaal woonland is. Twijfelt u welk land uw fiscale woonland is, bijvoorbeeld omdat u in het ene land woont en in het
andere land werkt? De Belastingdienst kan u hier meer over vertellen.

Handtekening mederekeninghouder, gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger

Dit aanmeldingsformulier in een gesloten envelop sturen naar:
ASN Bank, Antwoordnummer 1188, 2501 WB Den Haag.
Een postzegel is niet nodig.

Heeft u vragen? Bel dan de ASN Klantenservice:
070 - 35 69 335 (maandag t/m vrijdag).

Versie september 2018/4808644 © ASN Bank, Den Haag.

Uw persoonlijke gegevens
Als u klant bij ons wordt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals beschreven in ons privacy- en cookiereglement.
Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op asnbank.nl voor ons privacy- en cookiereglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vindt u op nvb.nl.

