Wijzigingsformulier – Captin en FromFarmers
Middels dit formulier kunt u wijzigingen in uw contact- en/of bankgegevens kenbaar maken.*
Ten behoeve van onze dienstverlening aan u is het belangrijk dat wijzigingen in uw persoonlijke
gegevens in uw deelnemersaccount kunnen worden doorgevoerd. Als de gegevens in uw
deelnemersaccount volgens u onjuist of onvolledig zijn, dan kan dit worden aangepast. Om de
correctheid van uw registratie te waarborgen, kunnen bepaalde gegevens in uw account alleen door
Captin B.V. worden aangepast. Hiervoor heeft Captin schriftelijke toestemming van (alle)
gerechtigde(n) nodig.
U verzoekt hiermee tevens aan Captin - en u verleent daarvoor hierbij volmacht aan Captin - om de
wijzigingen door te geven aan (1) Coöperatie FromFarmers U.A. voor zover dat nodig is voor het
bijwerken van de ledenadministratie en (2) ForFarmers Nederland B.V. voor zover dat nodig is voor
het bijwerken van de VON registratie (t.b.v. de benutting van voerequivalenten).
Wij verzoeken u vriendelijk het formulier volledig in te vullen én te ondertekenen. Captin dient de
identiteit van de ondertekenaars te verifiëren en ontvangt graag een geldig kopie legitimatiebewijs
van (alle) getekende(n).
Via info@captin.nl ontvangt Captin graag van u:
✓ Een volledig ingevuld en ondertekend wijzigingsformulier.
✓ Een kopie geldig legitimatiebewijs (voor- én achterkant van paspoort of ID-kaart) van
ondergetekende(n)
✓ Bij wijziging bankgegevens: een overboeking van €0,01 vanaf uw nieuwe tegenrekening
Captin B.V. behandelt uw gegevens zorgvuldig. Als u benieuwd bent welke gegevens we van u
hebben, dan kunt u dat bij ons opvragen.
* Indien u de tenaamstelling van vermogensrechten wenst aan te passen, dient u het
overdrachtsformulier te gebruiken. Dit formulier kunt u vinden op het handelsplatform (tab
Documenten) en de website van FromFarmers (tab Publicaties; overige documenten).
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Wijzigingsverzoek
Algemene gegevens

Bedrijfsgegevens
Registratienummer

:

Bedrijfsnaam:

:

KVK-nummer:

:

LEI-code*:

:

Persoonsgegevens
Achternaam

:

Voornaam

:

Geboortedatum

:

Type document

:

Documentnummer

:

Uitgifte datum

:

Vervaldatum

:

* Legal Entity Identifier. U kunt een LEI-code aanvragen via de website van de kamer van koophandel.
Europese wetgeving vereist een LEI code bij financiële transacties.
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Te wijzigen gegevens:
Contactgegevens
Voorletters + achternaam :
Straat + huisnummer

:

Postcode + woonplaats

:

E-mailadres

:

Telefoonnummer

:

Mobiel Telefoonnummer

:

Bankgegevens
Bankrekening (IBAN) *

:

Tenaamstelling

:

Banknaam

:

Swift – BIC

:

Effectendepotnr.

:

Tenaamstelling

:

Banknaam

:

* Indien uw tegenrekening wijzigt, behoudt Captin zich het recht voor uw identiteit opnieuw vast te
stellen. Dit gebeurt door middel van afgeleide identificatie. Na ontvangst van een bedrag (b.v. € 0,01)
vanaf uw nieuwe tegenrekening naar 022.66.21.405 (IBAN: NL81FVLB0226621405) ten name van
Stichting bewaarinstelling Captin namens deelnemers STAK en Coop ForFarmers, onder omschrijving
van enkel uw registratienummer, zullen wij uw tegenrekening wijzigen.
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Ondertekening
U verklaart door ondertekening het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u vinden in de privacy verklaringen
van Captin en FromFarmers

Voor akkoord:

Voor akkoord:

Naam: ............................................................

Naam:…........................................................

Datum: ...........................................................

Datum:….......................................................

Handtekening: ...............................................

Handtekening:...............................................

Voor akkoord:

Voor akkoord:

Naam: ............................................................

Naam: ...........................................................

Datum: ...........................................................

Datum:...........................................................

Handtekening: ...............................................

Handtekening:…............................................

Wij verzoeken u vriendelijk het ingevulde aanmeldformulier na ondertekening te retourneren aan
Captin. Tevens dient Captin een kopie van legitimatie(s) van alle maten/ te ontvangen. Graag
retourneren naar Info@captin.nl of per regulier post naar:
Captin B.V.
Olympisch Stadion 10
1076 DE Amsterdam
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