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Nederlandse Waterschapsbank N.V.
(hierna te noemen “de NWB Bank”)
Rooseveltplantsoen 3
2517 KR Den Haag

Formulier contactpersonen
Statutaire naam cliënt:
KvK-nummer:
(hierna te noemen “de Cliënt”)

Op grond van o.a. artikel 3(e) van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(Wwft) dienen banken hun cliënten te identificeren en deze identiteit te verifiëren.
Wij verzoeken u daarom onderstaande velden in te vullen en de benodigde documenten toe te voegen.
Contactpersonen
De volgende personen mogen vanuit de Cliënt optreden als contactpersoon voor de NWB Bank om alle
commerciële voorwaarden overeen te komen voorafgaand aan en ter voorbereiding op het ondertekenen
van de leningovereenkomst, wijzigingsdocumentatie, en eventuele overige financieringsdocumentatie:
Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Wijzigingen in contactpersonen
Middels ondertekening van dit formulier contactpersonen verbindt de Cliënt zich ertoe om telkens
wanneer er een wijziging optreedt in de contactpersonen, een rechtsgeldig ondertekend nieuw formulier
contactpersonen per e-mail aan de NWB Bank toe te sturen (pf@nwbbank.com). Totdat een nieuw
formulier contactpersonen door de NWB Bank is ontvangen, mag de NWB Bank gerechtvaardigd
vertrouwen op de bevoegdheid van de contactpersonen zoals deze zijn doorgegeven in het meest recente
formulier contactpersonen.
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Ondertekening
De volgende persoon is thans vanuit de Cliënt vertegenwoordigingsbevoegd en derhalve thans bevoegd
om de Cliënt juridisch te binden aan de NWB Bank. Middels ondertekening van dit formulier bevestigt
de vertegenwoordigingsbevoegde dat bovenstaande personen namens de Cliënt mogen optreden als
contactpersoon.

Naam Cliënt:
Naam vertegenwoordigingsbevoegde:
Datum:

Handtekening
vertegenwoordigingsbevoegde:1

Voor de vertegenwoordigingsbevoegde persoon verzoeken wij u volgende documenten toe te voegen:


Kopie legitimatiebewijs (hiervoor dient u de KopieID-app van de overheid te gebruiken2). Het
BSN-nummer en de pasfoto dient u onherkenbaar te maken via de app. Ook dient de kopie voorzien
te zijn van een watermerk waarop te zien is dat de kopie voor de NWB Bank bestemd is.



Kopie document waaruit vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt (bijv. KvK uittreksel per datum
ondertekening formulier, geldende en/of door vertegenwoordigingsbevoegde ondertekende volmacht
of mandaatbesluit).

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan contact op met de afdeling Public
Finance. Dit kan per mail: pf@nwbbank.com of telefonisch: 070 416 62 72.

1. Dit formulier mag worden ondertekend door middel van een simpele elektronische handtekening, welke ondertekening voor de NWB Bank en
voor de Cliënt zal kwalificeren als voldoende betrouwbaar voor authentificatie in de zin van artikel 3:15a BW. Deze ondertekening geldt als een
bewijsovereenkomst in de zin van artikel 153 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 7:900 lid 3 BW en heeft dwingende bewijskracht.

2. KopieID-app via Rijksoverheid.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
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Gebruik de KopieID-app van de overheid om veilig een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen
Om identiteitsfraude te voorkomen, ontvangen we graag een kopie van uw identiteitsbewijs met alleen de
informatie die voor ons relevant is.
De kopie identiteitsbewijs dient om die reden aan de volgende voorwaarden te voldoen:


Uw volledige naam, geboortedatum en handtekening dient zichtbaar te zijn.



Het BSN nummer dient onleesbaar te zijn.



De pasfoto dient onherkenbaar te zijn.



Een watermerk waarop te zien is dat de kopie voor de NWB Bank bestemd is.

Zowel het onherkenbaar maken van het BSN nummer en pasfoto als het toevoegen van een watermerk
met datum en onze vermelding kunt u gemakkelijk uitvoeren met de KopieID-app.
Zie onderstaand ter illustratie welke 3 velden op het paspoort onleesbaar gemaakt dienen te worden.

Bron: RvIG

