Formulier voor feitelijke vereniging
Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid moeten dit formulier samen met het contract invullen en ondertekenen. Door ondertekening
aanvaarden de contracterende personen de gezamenlijke en wederzijdse aansprakelijkheid.
U, de “cliënt”, wordt een professionele cliënt van Payconiq International S.A. (“Payconiq”). In dit verband verwachten wij van u het
volgende: het invullen van het formulier en het bijvoegen van de gevraagde documenten.
De cliënt gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle documenten die op basis van of in verband met deze overeenkomst en dit
document, en eventuele wijzigingen daarvan, moeten worden verstrekt, elektronisch kunnen worden ingediend.
De cliënt dient zich ervan bewust te zijn dat de gegevens in dit document verwerkt kunnen worden binnen een entiteit van de Payconiqgroep die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie, alsmede binnen andere entiteiten zoals bedoeld in de Payconiq Merchant
voorwaarden.

Definitie

Gegevens

Een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid is een organisatie

Naam van de vereniging

•

Zonder zelfstandige rechtspersoonlijkheid,

•

Samengesteld uit/gevormd door verschillende personen,

•

Die op vrijwillige en duurzame basis is opgericht

•

Met een gemeenschappelijk en welomschreven doel,

•

Zonder winstoogmerk voor de leden (voor zichzelf als
vereniging)

•

En waarbij de leden geen recht hebben op hun aandeel in de
gemaakte winst, noch op terugbetaling van enige bijdrage die
zij hebben geleverd, zelfs niet bij hun individuele pensionering,
uitsluiting of ontslag.

Adres

Datum van oprichting
Doel van de vereniging

Handtekening
De vereniging

verklaart hierbij dat:

•

De ondertekenaars zijn alleen gezamenlijk aansprakelijk; `

•

Het rekeningnummer van de vereniging

alleen

gebruikt zal worden voor de vereniging gerelateerde activiteiten.

Wettelijke volmacht
Gelieve hieronder de personen te vermelden die volmacht hebben op de vermelde rekening Ja/Nee. Elke ondertekenaar moet
persoonlijke gegevens invullen en ondertekenen met “gelezen en goedgekeurd”.
Vergeet niet een kopie van het identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort) van alle ondertekenaars van onderstaande verklaring mee
te sturen:
Naam / adres / geboortedatum en plaats

Uitgevoerd op

Handtekening

Procuratie

(datum)

