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Wijzigingsformulier – Captin en FromFarmers 
 

Met dit formulier kunt u wijzigingen doorvoeren voor de volgende onderdelen; Bankrekening en e-

mailadres. Overige gegevens kunt u zelf via het platform wijzigen.  

 

Om gegevens te wijzigingen via het platform gaat u in het platform naar “Persoonlijke gegevens”. Via 

Bovenstaande aanpassen” kunt u wijzigingen doorvoeren.  

 

Indien u de tenaamstelling én KVK-nummer van de vermogensrechten wenst aan te passen dient u 

het overdrachtsformulier te gebruiken. Dit formulier kunt u vinden op het handelsplatform onder 

“Documenten”. Daarnaast kunt u deze downloaden op de website van ForFarmers “Publicaties; 

Overige documenten”. 

  

Wijzigingsverzoek van welke relatie: 

Registratienummer :  

Bedrijfsnaam: :  

KVK-nummer: :  

 

 

Welke gegevens wenst u te wijzigen: 

Bankrekening (IBAN)* :  

Tenaamstelling: :  

SWIFT - BIC: :  

 

Contactgegevens 

E-mailadres: :  

 

 

 

*LET OP!  

Wanneer de tegenrekening wijzigt, ontvangen wij graag een verificatiebetaling van €0,01.   

Deze betaling kunt u doen naar de onderstaande gegevens.  

 

Rekeningnummer:  NL81FVLB0226621405  

Ten name van :  Stichting bewaarinstelling Captin namens    

 deelnemers STAK en Coop ForFarmers.  

Onder vermelding van:  Uw registratienummer (VON-nummer).  

 

Wanneer tenaamstelling van de nieuwe rekening overeenkomt met de tenaamstelling in ons 

platform zullen wij na ontvangst van de verificatiebetaling uw tegenrekening wijzigen.  
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Ondertekening 
 

U verklaart door ondertekening het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

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). 

 

 
Voor akkoord: 

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

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

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

 
 
 

Voor akkoord: 

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

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

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

Voor akkoord: 
 

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

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

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

 
 
 

Voor akkoord: 

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

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

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

 
 
 

 
 

LET OP!  

Captin dient de identiteit van de ondertekenaars te verifiëren daarom ontvangen wij graag de 

volgende gegevens:  

✓ Een geldig kopie legitimatiebewijs van (alle) getekende(n). (Paspoort of ID-kaart) 

✓ Kopie KVK (niet ouder dan 3 maanden) 

✓ Bij wijziging bankgegevens: Overboeking van €0.01 vanaf uw nieuwe tegenrekening. 

 

 

U kunt uw wijziging indienen via info@fromfarmers.eu of per reguliere post naar: 

Coöperatie FromFarmers U.A., Kwinkweerd 12, 7241 CW  Lochem
 

Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u vinden in de privacy verklaringen 

van Captin en FromFarmers 

mailto:Info@captin.nl
https://www.captin.nl/privacy-statement
https://www.fromfarmers.eu/privacy_statement.aspx

