Opheffingsformulier ASN Betalen Zelfstandigen
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier verzoekt u ASN Bank uw rekening ASN Betalen Zelfstandigen te beëindigen. Op de beëindiging zijn
de voorwaarden van de rekening van toepassing. Na opheffing wordt het saldo, inclusief de opgebouwde rente, overgeboekt naar een door u opgegeven
rekening.

1. ASN-rekeningnummer
Rekeningnummer (IBAN)

N

L

A

S

N

B

2. Gegevens rekeninghouder
Naam organisatie
Nummer Handelsregister KvK

3. Rekeningnummer voor saldo
Rekeningnummer* (IBAN)
Ten name van
Woonplaats
*D
 it is het rekeningnummer waarop u het saldo van uw ASN Betalen Zelfstandigen wilt ontvangen.

4. Ondertekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bent u zelfstandig bevoegd om te tekenen? Dan is alleen uw handtekening nodig. Bent u gezamenlijk tekenbevoegd?
Zorg dan dat de juiste rechtsgeldig vertegenwoordigers mede ondertekenen.
Plaats

datum

Naam

Handtekening

_

_

Let op
Stuur met dit formulier een kopie mee van een geldig identiteitsbewijs van de rechtsgeldig vertegenwoordiger(s): een paspoort, een identiteitskaart
of een Nederlands rijbewijs. Is het identiteitsbewijs een pasje? Maak dan een kopie van de voor- en achterkant.		
Controleert u het volgende voordat u het formulier verstuurt:
• Als u dit formulier verstuurt, bent u verplicht uw ASN Digipas mee te sturen.
• U kunt de rekening alleen opheffen als het saldo minder dan € 100,00 bedraagt.

Bescherming persoonsgegevens
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.

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 - 356 9335 (maandag t/m vrijdag).
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• Voor het opheffen van ASN Sparen Zakelijk is een apart formulier beschikbaar. U kunt dit formulier printen via www.asnbank.nl.

