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Volmachtgever(s)

Hierna genoemd de “volmachtgever(s)”

Bijlage aan de Bolero-overeenkomst tot opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening :

Volmachtgever 1

 Naam  Voornaam    

 Straat  Nummer  Bus 

 Postcode  Gemeente 

 Land 

Volmachtgever 2

 Naam  Voornaam    

 Straat  Nummer  Bus 

 Postcode  Gemeente 

 Land 



3

Kleef hier een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Kleef hier een kopie van de achterzijde van uw identiteitskaart.

Extra documenten rekeninghouder(s)
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Volmachtgever(s) geeft (geven) overeenkomstig artikel 5.6 van de Algemene Voorwaarden Bolero hierbij volmacht aan :

Volmachtdrager 

Hierna genoemd de “volmachtdrager“

 Dhr.   Mevr.  

 Naam  Voornaam 

 Straat  Nummer  Bus 

 Postcode  Gemeente 

 Land 

 Tel.  Gsm 

 E-mail 

 Geboorteplaats  Geboortedatum 

 Nationaliteit  Nummer identiteitskaart  

 2de nationaliteit  

 Burgerlijke staat  gehuwd – voornaam en naam echtgeno(o)t(e)* 

   wettelijk samenwonend – voornaam en naam partner* 

   feitelijk samenwonend    feitelijk gescheiden

   ongehuwd    wettelijk gescheiden

   weduwe/weduwnaar

Ik wens een duplicaat te ontvangen van de rekeninguittreksels          ja           neen

Uw professionele hoofdactiviteit
Wat is uw hoofdberoep?

   ambtenaar  arbeider  bediende   bestuurder van onderneming

   gepensioneerde  religieuze functie  rentenier   uitkeringsgerechtigd

   student  zelfstandige  huisman/vrouw    vrij beroep

Oefent u een vrij beroep uit, bent u zelfstandige of bestuurder van een onderneming?

Beschrijf zo precies mogelijk de activiteit van uw onderneming. 

Sector  	 financiële	sector	   andere sector** 

Uw vorige beroepsactiviteit 

Bent u rentenier of gepensioneerde? Beschrijf hier dan zo precies mogelijk de aard van uw vorig beroep.

  ambtenaar     arbeider                bediende    bestuurder van onderneming

   religieuze functie      uitkeringsgerechtigd       student   zelfstandige 

  huisman/vrouw    vrij beroep

Als u in het verleden een vrij beroep uitoefende, zelfstandige of bestuurder van een onderneming was, beschrijf hier dan 

zo precies mogelijk uw activiteit of die van uw onderneming.

Sector  	 financiële	sector	   andere sector** 

* Verplicht in te vullen, ook als hij/zij géén mederekeninghouder wordt van deze rekening.
**	Gelieve	de	sector	duidelijk	te	specifiëren.
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Uw nevenactiviteit
Oefent u een activiteit in bijberoep uit?       ja        neen

Zo ja, wat is uw bijberoep?

  ambtenaar               arbeider                         bediende       bestuurder van onderneming

  religieuze functie    uitkeringsgerechtigd    student         zelfstandige

  huisman/vrouw       vrij beroep  

Als u een vrij beroep uitoefent, zelfstandige of bestuurder van een onderneming bent, beschrijf hier dan zo precies mogelijk 

uw activiteit of die van uw onderneming.

Sector 	 financiële	sector	   andere sector** 

 
Politiek of openbaar mandaat
Oefent u een politiek of openbaar mandaat*** uit (gemeentepolitiek uitgezonderd)?    ja       neen

Oefent een van uw kinderen, ouders of partner een politiek of openbaar mandaat*** uit (gemeentepolitiek uitgezonderd)? 

   ja        neen

Als u bestuurder bent van een onderneming of vereniging, oefent één van de medebestuurders in de vennootschap/

vereniging een politiek of openbaar mandaat*** uit ?     ja        neen

Fiscale residentie

Vermeld	hieronder	uw	fiscale	residentie	en	rijksregisternummer/Taks	Identificatienummer	(TIN):	

Fiscale residentie****:   TIN*****:

Fiscale residentie****:   TIN*****:

Deze informatie is nodig in het kader van de Common Reporting Standards. Meer informatie hierover leest u op  
www.bolero.be/nl/support/veelgestelde-vragen.

**	Gelieve	de	sector	duidelijk	te	specifiëren.
*** Staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; parlementsleden; leden van hooggerechtshoven, van constitutionele hoven of andere 

hooggerechtelijke instanties waarvan de beslissingen doorgaans niet vatbaar zijn voor hoger beroep, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden; leden van reken-
kamers	of	van	de	raden	van	bestuur	van	centrale	banken;	ambassadeurs,	zaakgelastigden	en	hoge	officieren	van	de	krijgsmacht;	leden	van	de	administratieve,	
bestuurlijke	of	toezichthoudende	instanties	van	staatsondernemingen	(exclusief	posities	op	EU-	of	internationaal	niveau);	deze	categorieën	omvatten	geen	
functionarissen van middelbaar of ondergeschikt niveau.

****	Voor	een	definitie	van	fiscale	residentie,	surf	naar	www.bolero.be/nl/support/veelgestelde-vragen,
*****	Uw	Taks	Identificatienummer	kan	zijn:	rijksregisternummer,	TIN	QI	(qualified	intermediary),…	

http://www.bolero.be/nl/support/veelgestelde-vragen
http://www.bolero.be/nl/support/veelgestelde-vragen
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Kleef hier een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Kleef hier een kopie van de achterzijde van uw identiteitskaart.

Kleef hier een kleefbriefje van uw ziekenfonds of voeg  
een ander bewijs van woonst toe (vb. kopie van een factuur van een nutsvoorziening).

Extra documenten volmachtdrager
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Draagwijdte van de volmacht 

• Elke volmachtdrager is afzonderlijk gemachtigd om in naam en voor rekening van de volmachtgever(s), alle verrichtin-
gen te doen of opdrachten te geven die de volmachtgever(s) nu of in de toekomst zelf kan (kunnen) doen of geven met 
betrekking tot alle geld- en effectenrekeningen onder het betrokken klantnummer en dit zonder voorbehoud of beperk-
ing. Dit houdt onder meer in:

• het	opvragen	van	financiële	instrumenten	en	gelden;
• het	transfereren	van	financiële	instrumenten	en	gelden;
• verrichtingen en opdrachten met betrekking tot opties genoteerd op Derivatenbeurzen;
• verrichtingen en opdrachten met betrekking tot wisseltransacties; 
• en zonder dat deze opsomming beperkend is.

• De volmacht is van onbepaalde duur. Zij houdt op te bestaan vanaf het ogenblik dat zij wordt herroepen conform de 
modaliteiten van artikel 5.6.2 van de Algemene Voorwaarden Bolero.

• De volmachtdrager(s) is/zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk, samen met de volmachtgevers, voor eventuele de-
betsaldi op de geld- en effectenrekeningen onder het betrokken klantnummer, evenals voor om het even welke andere 
verplichtingen ten aanzien van Bolero overeenkomstig de Algemene Voorwaarden Bolero.

• De volmachtdrager(s) bevestigt (bevestigen) dat zij de Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden Bolero hebben 
ontvangen en erkent (erkennen) eveneens deze te hebben gelezen en volledig  op de hoogte te zijn van de rechten en 
plichten die hieruit ontstaan. De volmachtdrager(s) verklaart (verklaren) bij deze volledig akkoord te gaan met deze 
Algemene Voorwaarden, die van toepassing zullen zijn op alle verrichtingen met Bolero uit hoofde van deze volmacht.

Opgemaakt in twee exemplaren, te  op 

Volmachtgever 1
voor “gelezen en goedgekeurd” 

 

Handtekening:                

Volmachtgever 2
voor “gelezen en goedgekeurd” 

 

Handtekening:                

Volmachtdrager 

voor “gelezen en goedgekeurd” 

 

Handtekening:                

General Manager KBC

CEO Bolero

Werner Eetezonne

https://www.bolero.be/nl/support/documentcenter/andere-formulieren
https://www.bolero.be/nl/support/documentcenter/andere-formulieren
https://www.bolero.be/nl/support/documentcenter/andere-formulieren
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