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Opdracht incassering en/of discontering export incasso
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Vul dit opdrachtformulier zo volledig mogelijk in. De velden met een (V) zijn noodzakelijk. Het weglaten van benodigde
informatie kan leiden tot vertraging in de verwerking.
Stuur dit rechtsgeldig ondertekende formulier samen met uw documenten naar Rabobank Trade Services (UW 5),
Winthontlaan 1, 3526 KV Utrecht, Nederland.
Let op! Voor een efficiënte en snelle verwerking van uw opdracht en om eventuele beschadiging van de documenten te
voorkomen, verzoeken wij u deze aan te bieden zonder de papieren aan elkaar te nieten.
Bij vragen over het correct invullen van dit formulier, neem contact op met de Trade Service Desk:
Telefonisch (088 - 727 11 63) tussen 8.00 - 17.30 uur of mail naar trade.servicedesk@rabobank.nl.
1. Bedrijfsgegevens opdrachtgever (V)
2. Contactpersoon voor vragen over dit formulier (V)
3. Uw IBAN nummer voor het Incassobedrag (V)
IBAN nummer
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Dit dient een Rabobank rekening te zijn
In welke valuta wilt u de opbrengsten, kosten of provisie verrekend hebben? (V)
Afwijkend nummer voor kosten
Wilt u dat de kosten van een ander IBAN nummer worden afgeboekt? (V)
IBAN nummer
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Dit dient een Rabobank rekening te zijn
Valuta (V)
4. Betrokkene (V)
5. Bank betrokkene (V)
Straatadres of postbus?
BIC code
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Alle banken, zowel in Nederland als in andere
landen hebben een eigen unieke Bank Identificatie
Code, de BIC (ook wel SWIFT) code . De BIC code
heeft de volgende kenmerken:
•   4 letters (bankcode)
•   2 letters (landcode)
•   2 letters of getallen (locatiecode)
•   3 extra letters (branchecode)
De branchecode (laatste 3 letters) is niet verplicht.
De koerier kan geen zendingen afleveren bij een postbus. Heeft u alleen een postbus adres dan is een telefoon- of faxnummer verplicht, zodat de koerier kan bellen voor het laten afhalen van de documenten.
Telefoon en/of faxnummer bank (V)
Incassobedrag (V)
6. Meegestuurde documenten (V)
Vink de meegestuurde documenten aan en geef per document aan hoeveel exemplaren u inzendt. Is er sprake van meerdere originelen van hetzelfde document en stuurt u ze niet allemaal mee? Geef dit dan aan als bijvoorbeeld 2/3. U stuurt dan 2 van de 3 originele exemplaren in. Is een document niet vermeld, gebruik daarvoor de vrije velden.
7. Incasso instructies (V)
Hoe vindt uitlevering van documenten plaats? 
Wilt u dat de wissel geprotesteerd wordt in geval van niet-acceptatie/niet-betaling? (V)
Protesteren van een wissel betekent dat de buitenlandse bank bij niet-acceptatie / niet-betaling een deurwaarder zal inschakelen. Deze tracht de wissel alsnog geaccepteerd/betaald te krijgen. Lukt dit niet, dan zal de deurwaarder een protestakte opmaken, waarin formeel wordt vastgelegd dat de wissel bij aanbieding niet werd geaccepteerd/betaald met vermelding van de opgegeven reden. De instructie wel of geen protest is afhankelijk van uw relatie met de afnemer. Het protesteren van een wissel kan de relatie schaden. De protestkosten komen voor uw rekening.  De mogelijkheid tot protest is door lokale wetgeving niet overal ter wereld mogelijk.
Vervaldag (V)
..\Form 1\Icons\New Icons\Date Icon 2.jpg
(aantal) dagen na: (V)
Vervaldag (V)
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(aantal) dagen na: (V)
Discontering a forfait? (V)
Bij discontering ontvangt u onmiddellijk de waarde van de wissel onder aftrek van rente. Bij discontering à forfait neemt de Rabobank het risico 
van non-betaling van u over. Dit is alleen mogelijk als een andere partij
borg staat voor betaling en deze aanvaardbaar is voor de Rabobank.
Hoe ziet de deelbetaling eruit? (V)
Geef hier een toelichting op de details van de deelbetaling, dat wil zeggen de verdeling van de bedragen en bijbehorende vervaldag(en)
8. Algemeen (V)
Voor wiens rekening zijn de kosten van de Rabobank? (V)
Voor wiens rekening zijn de kosten van de overige banken? (V)
Bij weigering van de kosten door de betrokkene: (V)
9. Overige instructies (V)
10. Ondertekening (V)
Indien het op enig moment onwettig wordt voor Rabobank (inclusief, echter niet gelimiteerd tot, als gevolg van sancties uitgevaardigd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Nederlandse overheid en/of de Verenigde Staten van Amerika) om aan haar verplichting(en) voortkomend uit deze transactie te voldoen, dan zullen deze verplichtingen opgeschort worden (inclusief alle daaraan verbonden rechten) tot het moment dat het voor Rabobank weer wettig is aan haar verplichtingen te voldoen. Rabobank is niet aansprakelijk voor mogelijke verliezen of vervolgschade, die u of enige andere (tegen) partij als gevolg hiervan ondervinden.
Datum
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Voorletters en achternaam
Handtekening opdrachtgever
Dit documentaire incasso zal door de Rabobank worden onderworpen aan de ICC Uniform Rules for Collections URC522 of een toekomstige herziening daarvan.
Deze transactie is pas definitief na goedkeuring door uw bank indien van toepassing.
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