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Aanvraag zakelijke rekening 
Naam onderneming:   :  TKK 
          
Rechtsvorm (kruis aan):                        
Eenmanszaak    : 
Besloten Vennootschap   : 
Naamloze Vennootschap  : 
Stichting     : 
Vereniging     : 
Anders, te weten…………..  :  
 
Nummer Kamer van Koophandel :  50753679 
Adres      :  Bergweg 100, 1217 SC Hilversum 
 
Bedrijfsomschrijving :  Vorming en onderwijs in de bouw, …. 

   en geven van coaching en …………… 
   begeleiding…………………………….. 

 
Ontvangt u per maand € 1.000 of 
meer aan inkomen / omzet op  
uw betaalrekening?   : Ja  Nee 
 
Vertegenwoordigingsbevoegd(en)1:  
 
1.  Naam en voorna(a)men  :   Einder, John 
Telefoonnummer (s)   :   06 – 52447588 
E-mailadres     :   john.einder@hotmail.com 
Woonplaats en adres   :   Bergweg 100, 1217 SC Hilversum 
 
2. Naam en voorna(a)men  :   Nvt 
Telefoonnummer (s)   :   
E-mailadres     :   

 
1 KAST-bank verwerkt persoonsgegeven voor het aangaan en beheren van de relatie, het voldoen aan 
wettelijke verplichtingen en voor veiligheid en integriteit. Zie hiervoor het privacystatement op de website. 
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Woonplaats en adres   :   
 
Uiteindelijk begunstigden op 
de rekening2    :  J. Einder als bovenvermeld 
 
Bij een Besloten Vennootschap of 
Naamloze Vennootschap aandeel- 
Houders met aandelenpakket >10% :  N.v.t 
 
Herkomst gelden die op de rekening 
worden gestort:    :  Zie boven bij bedrijfsomschrijving 
 
Ingeleverde documenten (kruis aan):                  Toelichting      
Uittreksel KvK    : 
Bedrijfsvergunning   :  Nvt 
Statuten     :  Nvt 
Jaarrekening    :  Nvt 
Anders, te weten…………..  :  Nvt 
Anders, te weten…………..  :  Nvt 

 
Van welke andere producten wilt u  
Gebruik maken? 
Bankpas     : Ja  Nee 
Internetbankieren    : Ja  Nee 
Creditcard     : Ja  Nee 
 
Overige bijzonderheden?  : Nvt 

 

 

 

 

 

 
2 Een UBO is een 'ultimate beneficial owner' of uiteindelijk belanghebbende. De instelling is verplicht om de 
identiteit van de UBO vast te stellen. De twee criteria die van belang zijn om een persoon te kwalificeren als 
UBO betreft het houden van het uiteindelijke eigendom of het hebben van de uiteindelijke zeggenschap in een 
cliënt, via het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen. 
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Hierbij verklaar ik/verklaren wij dat de door mij/ons verstrekte informatie juist is en naar 

waarheid is ingevuld 

Datum en plaats    : Utrecht, 15 januari 2023 

Ondertekening    :  


