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Opdracht wijziging 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. Als er geen aanvullende documenten zijn, kunt u het ondertekende formulier
ook inscannen en mailen naar: ts.verwerking@rabobank.nl.
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. Oorspronkelijke incassering/discontering (V)
Betreft incassering/discontering met referentienummer
4. Aard van de wijziging (V)
Wijzigt het incassobedrag of de muntsoort?
Wat wijzigt er aan het incassobedrag of muntsoort?
Let op: Indien u de muntsoort wijzigt, 
ontvangt u een nieuw referentienummer.
Reden wijziging:
5. Meegestuurde (aanvullende) documenten
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.
6. Wijziging incasso instructies
Vink een optie aan als u de oorspronkelijke incasso-instructie wilt wijzigen
Vervaldag (V)
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(aantal) dagen na: (V)
7. Overige instructies 
8. 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
..\Form 1\Icons\New Icons\Date Icon 2.jpg
Voorletters en achternaam
Handtekening opdrachtgever
Deze wijziging van het documentaire incasso zal eveneens onderworpen zijn 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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