
Verklaring van de begunstigde

Ik ondergetekende,

Naam: ______________________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________

Telefoon: +____ /_________ /_________

E-mail:
_________________________________________@_________________
wens dat MyFamily het Groeipakket uitbetaalt op de makkelijkste, veiligste
en snelste manier: door storting op het volgende rekeningnummer

IBAN __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __

BIC _________________________

Deze rekening staat op naam van

o mijzelf o mijzelf en (voornaam +
naam)_________________________________________

Ik verwittig onmiddellijk MyFamily wanneer ik geen toegang meer hebben
tot deze rekening. Ik geef dan meteen een nieuw rekeningnummer door.

Datum __ __ /__ __ /__ __ __ __

Handtekening

………………………………………............................

Laat de verklaring op de volgende bladzijde invullen door de financiële instelling. Vergeet
dit niet mee op te sturen naar ons. Als jouw rekeningnummer later verandert, moet je dat
ook met een gelijkaardig formulier laten weten.

MyFamily staat voor jou klaar!
MyFamily (voorheen Xerius Kinderbijslagfonds) • Brouwersvliet 4 bus 3 • 2000 Antwerpen

Welkom in al onze kantoren
Antwerpen • Brugge • Brussel • Gent • Hasselt • Herentals • Kortrijk • Mechelen
• Turnhout • Waasland
Voor alle info over het kantoor bij jou in de buurt surf naar www.myfamily.be.

bre

model W - Wint

Dossiernummer: ___.___.___



2. Verklaring van de bank

A. Voor een rekening op naam van één rekeninghouder

Wij bevestigen dat rekening

IBAN: ____________________________________________________________________

BIC: ________________________________________________________________________

op naam staat van: ____________________________________________________________

Straat: ____________________________________ Nummer: __________ Bus: __________

Postcode: _______________ Plaats: __________________________ Land: _______________

B. Voor een gemeenschappelijke rekening

Wij verklaren dat de handtekening van …………………………………………………………………………. volstaat om te
beschikken over rekening

IBAN: _____________________________________________________________________

BIC: _________________________________________________________________________

op naam van: _____________________________________________________________

Straat: _________________________________________ Nummer: ________ Bus: ________

Postcode: ________________ Plaats: _________________________ Land: _______________

en op naam van: ______________________________________________________________

Straat: _____________________________________ Nummer: __________ Bus: __________

Postcode: _________________ Plaats: __________________________ Land: _____________

Datum ___ /___ /______

Handtekening Stempel

MyFamily staat voor jou klaar!
MyFamily (voorheen Xerius Kinderbijslagfonds) • Brouwersvliet 4 bus 3 • 2000 Antwerpen

Welkom in al onze kantoren
Antwerpen • Brugge • Brussel • Gent • Hasselt • Herentals • Kortrijk • Mechelen
• Turnhout • Waasland
Voor alle info over het kantoor bij jou in de buurt surf naar www.myfamily.be.

bre

Model W - Wint 

Dossiernummer: ___.___.___


