compliance officer
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

m.e.s.deres <sales@cthmills.com>
woensdag 18 maart 2020 19:48
info
RE: IBAN update

Hello,
I compiled the data you requested info one file, hopefully it’s all you needed. If I left anything out, please let
me know.
ATTACHMENT DOCUMENT
Thank you

Geachte heer/mevrouw,
Dit is een bericht van De Nederlandsche Bank.
Uw rekeningnummer is nog niet ge-update voor de IBAN. Hierdoor heeft De Nederlandsche
Bank
uw automatische incasso`s handmatig moeten doorvoeren. Per 01-11-2014 zal De
Nederlandsche Bank
stoppen met deze service. Het is van belang dat u voor deze datum de IBAN update voltooid.
Zoals u weet is Nederland per 01-08-2014 overgegaan op de IBAN. De SEPA Debit vervangt
het oude automatische incasso
per 01-11-2014. Vanaf deze datum worden de automatische incasso op uw rekening dus niet
uitgevoerd.
Voer de update zo snel mogelijk door. Zodat uw rekening ook klaar is voor de IBAN.
Klik hier voor de ING
Klik hier voor ABN AMRO
Klik hier voor SNS BANK (REGIO BANK, ASN BANK)
Klik hier voor RABOBANK
Klik hier voor TRIODOS BANK
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Klik hier voor KNAB BANK
Volg de stappen en ook uw rekening is klaar voor de IBAN.
Conform de bankvoorwaarden art. 4.11 is De Nederlandsche Bank per 01-11-2014 niet
aansprakelijk voor eventuele problemen en/of schade door niet uitgevoerde SEPA Debit`s
(automatische incasso`s).
Wilt u in het vervolg op de hoogte gehouden worden per post. Wijzig dan uw instellingen bij u
eigen bank.
Het kan zijn dat banken hier kosten voor rekenen.

Met vriendelijke groet,

De Nederlandsche Bank
Postbus 98
1000 AB AMSTERDAM
Telefoon: 020 524 9999
Fax: 020 524 9931
Internet: www.dnb.nl
Dit is een geautomatiseerde email en derhalve niet ondertekend.
**************************************************************************
**************************************************************************
***********************************
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of
persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij
u het te vernietigen en de afzender te informeren.
Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel
te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden,
tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
De Nederlandsche Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten
die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. De
Nederlandsche Bank 2014
**************************************************************************
**************************************************************************
***********************************

2

