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Wijziging gegevens
voor Vereniging van Eigenaren

Op dit formulier kunt u uitsluitend wijzigingen of correcties aangeven in uw rekeninggegevens.
U hoeft uitsluitend in te vullen wat gewijzigd moet worden. U dient altijd het formulier te ondertekenen.
Als u gegevens op meerdere rekeningen wilt wijzigen, dient u een apart formulier per rekening toe te sturen.

1. Rekeningnummer
Ik verklaar bekend te zijn met de bepalingen van het Reglement Robecorekening.Ik ga akkoord met de wijzigingen.

Robecorekening   

2. Correctie Naam Vereniging van Eigenaren, adres, vestigingsplaats, vestigingsland en statutaire zetel
 
Naam Vereniging van Eigenaren

Adres

Postcode en vestigingsplaats
 
Vestigingsland

Statutaire zetel

3. Nieuwe of te vervallen tegenrekening
Hieronder kunt u aangeven welke nieuwe tegenrekeningen u wilt opgeven of welke bestaande tegenrekeningen u wilt laten vervallen.
Uw nieuwe tegenrekening kan een andere Robecorekening zijn, of een andere Nederlandse bankrekening.
 
Als alleen de tenaamstelling wijzigt (dus niet het rekeningnummer), dan kunt u dit vermelden bij ‘nieuwe tegenrekening opgeven’.
Spaarrekeningen kunt u niet opgeven als tegenrekening.
 

Nieuwe tegenrekening opgeven 

IBAN nummer NL   

Soort rekening  Bankrekening      Robecorekening
 
Op naam van

Plaats

Nieuwe tegenrekening opgeven 

IBAN nummer NL   
   
Soort rekening  Bankrekening      Robecorekening
 
Op naam van

Plaats

Bestaande tegenrekening laten vervallen 

IBAN nummer NL   
 
Soort rekening  Bankrekening      Robecorekening
 
Op naam van

Plaats
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Ga verder op de volgende pagina van dit formulier



Wijziging gegevens
voor Vereniging van Eigenaren

4. Gezamenlijk bevoegde vertegenwoordigers

Zijn alle bevoegde vertegenwoordigers uitsluitend fiscaal inwoner in Nederland?   Ja      Nee
 
Worden alle handelingen mbt de VVE uitsluitend in Nederland uitgevoerd?   Ja      Nee
 
 
Voorletter(s) en achternaam   

Functie   

Telefoonnummer   Alternatief telefoonnummer (optioneel)

E-mailadres

Geboortedatum   

Geboorteland   

Nationaliteit

Fiscaal woonland BSN / TIN              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            

2e Fiscaal woonland BSN / TIN              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            
 
Bedrijfsadres  Privé adres           (dan onderstaande gegevens invullen)

Adres

Postcode en plaatsnaam

 
 
Handtekening  

Voorletter(s) en achternaam   

Functie   

Telefoonnummer   Alternatief telefoonnummer (optioneel)

E-mailadres

Geboortedatum   

Geboorteland   

Nationaliteit

Fiscaal woonland BSN / TIN              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            

2e Fiscaal woonland BSN / TIN              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            
 
Bedrijfsadres  Privé adres           (dan onderstaande gegevens invullen)

Adres

Postcode en plaatsnaam

 

Handtekening  

Vertegenwoordigers voor een
Vereniging van Eigenaren zijn

gezamenlijk bevoegd. Hierdoor
is het noodzakelijk dat u twee
vertegenwoordigers opgeeft.

 
Door het opgeven van ‘nieuwe’

vertegenwoordigers komen
de bestaande vertegenwoordigers

automatisch te vervallen.

Het emailadres wordt de 
inlognaam voor de Robeco-site. 

Het is niet mogelijk om voor 
meerdere vertegenwoordigers 

hetzelfde emailadres te gebruiken.

Het emailadres wordt de 
inlognaam voor de Robeco-site. 

Het is niet mogelijk om voor 
meerdere vertegenwoordigers 

hetzelfde emailadres te gebruiken.

Ga verder op de volgende pagina van dit formulier



Wijziging gegevens
voor Vereniging van Eigenaren

5. Ondertekening statutair bevoegde functionaris(sen)

Dit formulier moet door de statutair bevoegde functionaris(sen) getekend worden.  

Datum
 
 
Handtekening  
 
Voorletter(s) en achternaam   Man    Vrouw
 
Functie 

 
 
Handtekening  
 
Voorletter(s) en achternaam   Man    Vrouw
 
Functie 

Wat stuurt u terug?

 —Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend. 

 — Ondertekende kopie van een geldig identiteitsbewijs van de statutair bevoegde functionaris(sen) en opgegeven 
vertegenwoordiger(s).

 — Recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).

 —Indien de VvE-functionarissen niet opgenomen zijn in het register van de Kamer van Koophandel, een kopie van recente 
notulen waarin ze genoemd worden.

Waar stuurt u dit formulier naar toe? 

U kunt het volledig ingevulde formulier per post versturen naar: 
Robeco, Postbus 2100, 3000 CC  Rotterdam

Onder identiteitsbewijs wordt 
verstaan: paspoort, Europese 
identiteitskaart of Nederlands 

rijbewijs. U dient zowel voor- als 
achterkant te kopieren.

Wij gebruiken de door u verstrekte 
gegevens om u zo goed mogelijk 

te informeren over onze producten 
en diensten. Wilt u geen 

informatie ontvangen? Laat het 
ons dan even weten.


