
Zakelijke rekening

Onderwerp: Zakelijke rekening

Van: Matheeuwsen Bancaire Diensten <info@matheeuwsenbd.nl>

Datum: 26-4-2018 15:30

Aan: foekema. niels@gmai !.com, sjaa k.tielen @ hccnet. nl

Beste heer Tielen en Foekema

Het heeft iets langer geduurd dan verwacht maar ik heb vandaag de papieren ontuangen voor de zakel'tjke

rekening. Hebben jullie volgende week ergens tijd om bij ons op kantoor langs te komen zodat we de
papieren kunnen tekenen? (morgen zijn we gesloten) lk ben volgende week aanwezig van maandag tot en

met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, behalve op woensdag; dan ben ik vanaf 11.00 uur op kantoor
aanwezig.

lk hoor graag van jullie. Fijn weekend.

Met víendelijke groet,

Marlies Scheepers
RegioBank Heeze-Geldrop
Matheeuwsen Bancaire Diensten

Kapelstraat 43b
5591 HD Heeze
ï 0402265627
E i nfo@-melheeq\§seil.hd.'ï
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RegioBank

Overzicht Zakelijk Bankieren per 26 april 2018

Gegevens Rekeninghouder
Naam:

Rechtsvorm:

Klantnummer:

Vestigingsadres:

Correspondentieadres :

l(y'Knummer:

Overzicht producten en diensten

Nieuw geopende producten en diensten

MEAT AND EAT HEEZE LEENDE

vereniging bePerkte rechtsPers.

9120082

BURG V AGTSTR B

5591 DD HÉEZE,

BURG V AGÏSTR B

5591 DD HEEZE

713L4792

V & S REKENING NL54 RFRB 0706s52?O2

Afschriften: Nee Frequentie: Nvt

Gevolmachtigden

Zakelijk
Internet

Bankieren

Gezamenlijke bevoegdheid gevolmachtigden

deheeTNAMFOEKEMAdeheeTJJMTIELEN

MEERKEUZE SPAREN NL76 RBRB 8818 3979 66

Tegenrekening NL54 RBRB 0706 5522 02

Afschriften: Nee lFrequentie: lNvt

Gevolmachtigden
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RegioBank

Gezamenlijke bevoegdheid gevolmachtigden

Naam Naam Gezamenl'rjk

bevoeqd tot
deheeTJJMTIELEN deheeTNAMFOEKEMA Onbeperkt

Zakelijk Internet Bankieren

Nieuw(e) contract(en)

Contractnummer
Rekeningnummers NL76 RBRB BB1B 3979 66,

NL54 RBRB 0706552202

Digipassen op naam van de gevolmachtigden

Met vriendelijke groet,

RegioBank

Rein Wispelweij

Directeur RegioBank

MEAT AND EAT HÉÉZE LEENDE

Voor deze

deheerJJMT|ELEN

digipas.

alsmede
de heerNAM FOEKEMA fi r
Datum: rL4- fi{- +Vi0
Praats: ËL,e*Xe

Naam Digipasnummer Daglimietx

deheeTJJMTIELEN € 50.000,00

deheeTNAMFOEKEMA € 50.000,00
x De daglimiet is een limiet die om veiligheidsredenen is op uw
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Reginffinmk

VERTROUWELIJK HEEZE

MEAT AND EAT HEEZE LEENDE Kapelstraat 43 b
T.a.v. de heer J J M TIELEN 5591 HD Heeze

BURG V AGTSTR B

5591 DD HEEZE

Onze referentie 9120082 Datum 26 april 2018

Ondenarerp Uw zakelijke rekening(en) bij RegioBank

Geachte heer TIELEN,

Bedankt voor uw aanvraag van V & S REKENING, MEERKEUZE SPAREN en Zakelijk Internet Bankieren bij

RegioBank. In deze brief leest u wat we nog van u nodig hebben om uw rekening(en) in orde te maken.

OndeÉeken de volgende documenten
Lees de volgende documenten goed door. Wij ontvangen ze graaq ondertekend van u terug. In het

handtekeningenvak onder elk document ziet u wie er een handtekening moet zetten.
. Overeenkomst van uw zakelijke rekening(en)
. Overzicht Zakelijk Bankieren
. Bepalen belastingstatus

Controleer het Overzicht Zakelijk Bankieren
In het Ovezicht Zakelijk Bankieren staat een overzicht van uw rekening(en) bij RegioBank. U vindt hier

onder andere wie er op de rekeningen is gevolmachtigd. Controleer het Overzicht Zakelijk Bankieren.

Kloppen de gegevens? Onderteken dan het overzicht en stuur dit samen met de overeenkomst terug. Het

Overzicht Zakelijk Bankieren hoort bij uw overeenkomst.

Staan er fouten in het Ovdrzicht Zakel'rjk Bankieren? Meld dat dan direct aan ons. We passen de gegevens

aan en daarna krijgt u een nieuw overzicht.

Vul in en stuur terug
Wilt u het formulier 'Bepalen belastingstatus' invullen, ondeftekenen en aan ons terugsturen? Dat kan in

d'ezelfde envelop als uw overeenkomst en eventuele andere documenten.

Internati on ale bel asti ngg egevens

Op het formulier vragen we naar de internationale belastinggegevens van u en/of uw organisatie. Alle

banken moeten die vragen aan hun klanten stellen. Dat is het gevolg van internationale afspraken tussen

Nederland en veel andere landen. We kunnen uw rekening pas openen als we het formulier ingevuld en

ondeftekend van u hebben ontvangen.

Wat doen we met uw gegevens

Blijkt uit uw antwoorden op het formulier dat uw organisatie een belastingstatus heeft in een land waarmee

ons land afspraken heeft gemaakt? Dan sturen we de gegevens van uw organisatie door naar de

Belastingdienst. Die stuurt ze vervolgens door naar de belastingdienst van dat land.
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Kegioffiamk

Digipas
Bij Zakelijk Internet Bankieren krijgt u een persoonlijke digipas. U ontvangt uw digipas via de post op uw
zakelijke adres zodra uw aanvraag veruerkt is. De activeringscode, waarmee u uw pas activeert, ontvangt u
ook op uw zakel'ljke adres.

Wereldpassen
Heeft u ook Wereldpas(sen) van RegioBank aangevraagd? Dan sturen we deze op naar het privéadres van
de pashouder. De pincode sturen we in een apafte brief naar hetzelfde adres.

Zodra we alle documenten hebben ontvangen, verwerken we de gegevens. Heeft u een nieuwe rekening
aangevraagd? Dan kunt u nadat de aanvraag is goedgekeurd de rekening gebruiken.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw Zelfstandig adviseur.

Met vriendelijke groet,

RegioBank

Rein Wispelwe'lj

Directeur RegioBank
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