
Formulier ter identificatie van buitenlandse contractpartners  
(met inachtneming van de EU-richtlijn 2005/60/EU)
(mag uitsluitend door een op pagina 2 genoemde contractant worden uitgevoerd)

1. Contractpartner   Natuurlijke persoon   Rechtspersoon BS PAYONE contractnummer:

Onderneming:

Firmanaam:

Winkelnaam:

Vestigingsplaats van de onderneming:

Land: Postcode - plaats:

Rechtsvorm:

Registernummer: Vakken:

Registerplaats: Registernaam:

Ondergetekende / ondertekeningsbevoegde   De heer   Mevrouw

Titel: Geboorteplaats:

Voornaam: Geboortedatum:

Achternaam: Nationaliteit:

Adres (vlg. legitimatiebewijs):

Officiële legitimatie & legitimatienr.: Datum van afgifte:

Afgevende instantie:

2. Economisch gerechtigden

Verplicht tot registratie zijn de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigendom of controle van de contractsluitende onderneming hebben, of 
de natuurlijke persoon op wiens initiatief een zakelijke betrekking uiteindelijk tot stand wordt gebracht. Bij maatschappijen behoren hiertoe de 
natuurlijke personen die meer dan 25 % van de kapitaalaandelen of stemrechten controleren.

Achternaam: Voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Adres (vlg. legitimatiebewijs):
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   BS PAYONE contractnummer:

Achternaam: Voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Adres (vlg. legitimatiebewijs):

Achternaam: Voornaam:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Adres (vlg. legitimatiebewijs):

Bij andere economisch gerechtigden dient een volledig overzicht als bijlage te worden bijgevoegd. Als er meerlaagse structuren of bedrijvenconglomeraten  
betrokken zijn, is een grafische voorstelling of diagram van de deelnemingen absoluut noodzakelijk. Bij een \maatschappij dient een actuele aandeelhouderslijst 
met aanduiding van het deelnemingspercentage te worden bijgesloten.

3. Bijlagen

  Structuur van de onderneming   Aandeelhouderslijst *   Uittreksel uit het officiele register 
 (grafische voorstelling, diagram)         van de Kamer van Koophandel

   Voorts bevestigen wij dat noch de contractpartner, noch een van de economisch gerechtigden een openbare functie  
uitoefent of in de afgelopen 12 maanden heeft uitgeoefend (volgens inlichtingen van de bovenvermelde contractpartner).

*  Als de contractpartner een rechtspersoon is die niet geregistreerd is (bijv. besloten vennootschap in oprichting), dan moet in elk geval een vennotenlijst in elk 
geval worden opgevraagd, om de bevoegde vertegenwoordigers te registreren en te documenteren.

4. Verificatie

De verificatie mag uitsluitend door een onder 'contractant' vermelde instantie worden uitgevoerd!

  De verificatie van de gegevens geschiedt bij natuurlijke personen door controle van de identiteit van de contractpartner aan de hand van een origineel  
legitimatiebewijs en bij rechtspersonen door controle van de registratie in het officiële register of door inzage in de originele, notariële oprichtingsakte.  
Als een identificatie reeds vroeger heeft plaatsgevonden en de toen verzamelde gegevens nog steeds geldig zijn, dan volstaat het om de toen verworven  
informatie en documenten als kopieën te overhandigen.

  Hiermee bevestigen wij de overeenstemming van de bovengenoemde gegevens met de door ons bekeken en vermelde docu-
menten. De echtheid van de documenten wordt door ons overtuigend verzekerd.

 Contractant**

 Firma:

 Naam:

 Straat:

 Postcode - plaats:

 Land:

 ** De toelating vond plaats met inachtneming van de EU-richtlijn 2005/60/EU.

  Luogo / Data Timbro e firma
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