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Gebruik dit formulier om een tekenbevoegde of gemachtigde 

functionaris aan te melden die namens uw bedrijf formulieren 

van ICS mag ondertekenen.

Hoe werkt dit formulier?

Vul uw bedrijfsgegevens en de persoonsgegevens van de 

nieuwe tekenbevoegde of gemachtigde functionaris in. Wilt u 

meerdere personen aanmelden? Vul dan voor iedere persoon 

een apart formulier in. Zorg dat alle velden zijn ingevuld. Alleen 

dan kunnen we de aanmelding verwerken.

Let op: dit formulier moet altijd ondertekend worden door 

een tekenbevoegde functionaris die bij de Kamer van 

Koophandel (KVK) is aangemeld.

Wie kan ik aanmelden?

U kunt een tekenbevoegde functionaris aanmelden die namens 

uw bedrijf bij de KVK is aangemeld. Neem bij ‘Soort machtiging’ 

de omschrijving over die bij de KVK staat. Dit kan ‘alleen bevoegd’, 

‘gezamenlijk bevoegd’ of ‘(volledige) volmacht’ zijn. Ook kunt 

u een gemachtigde functionaris aanmelden die zelf niet bij de 

Aanmeldingsformulier tekenbevoegde/gemachtigde functionaris

Ga op de volgende pagina verder met invullen en plaats uw handtekening.

KVK is aangemeld. Kies dan bij ‘Soort machtiging’ voor ‘bevoegd 

namens’. Deze persoon wordt dan gemachtigd om bij ICS  

namens de tekenbevoegde die wel in de KVK staat te tekenen. 

Identificatie

Vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en financier-

en van terrorisme (Wwft) moeten alle bij ICS-geregistreerde 

tekenbevoegde en gemachtigde functionarissen zich online 

identificeren. Dat gebeurt door het maken van een foto van 

het identiteitsbewijs en van zichzelf. Na het verwerken van 

het ondertekende aanmeldingsformulier, ontvangt de nieuwe 

tekenbevoegde of gemachtigde functionaris hiervoor een 

uitnodiging via e-mail. Meer informatie hierover vindt u op 

icsbusiness.nl/wwft.

Nadat de online identificatie is gelukt, is de tekenbevoegde 

of gemachtigde functionaris bij ICS geregistreerd. Vanaf dat 

moment nemen we formulieren die door deze persoon onder-

tekend zijn in behandeling. Formulieren die ondertekend zijn 

voordat deze persoon is geïdentificeerd, kunnen we helaas niet 

in behandeling nemen. 

Uw bedrijfsgegevens  

Naam bedrijf

Adres

Postcode/plaats

ICS-klantnummer (U vindt dit op uw rekeningoverzicht)

KVK nummer

  

Gegevens nieuwe tekenbevoegde/gemachtigde functionaris

Voornamen (zoals op ID)   M    V    X

Voorletter(s)

Achternaam (zoals op ID)  Tussenvoegsel(s) (zoals op ID)

Achternaam (zoals u aangeschreven wilt worden) Tussenvoegsel(s)

Geboortedatum

Woonachtig in land (privé)

Nationaliteit

Uw burgerservicenummer (BSN)

Geboorteplaats

Mobiel telefoonnummer

Zakelijk e-mailadres



Let op: alle velden moeten worden ingevuld. Anders kunnen we uw aanmelding niet verwerken.

Stuur dit formulier naar aanvraagbusinesscards@icscards.nl.

De nieuwe tekenbevoegde of gemachtigde functionaris ontvangt na het verwerken van dit formulier een uitnodiging per e-mail 

om zich te identificeren. E-mail niet ontvangen? Controleer dan alstublieft de spamfolder.

Tekenbevoegde/gemachtigde functionaris kan voor het bedrijf

• Een Extra Card voor nieuwe Card-houders aanvragen.

• Een verzoek indienen om de bedrijfslimiet van de zakelijke ICS Card(s) te wijzigen.

• Een verzoek indienen om een bestedingslimiet van een Card-houder te wijzigen.

• Overige handelingen met betrekking tot financiële diensten uitvoeren.

• Het bedrijfsadres wijzigen.

Soort machtiging

  Alleen bevoegd 1

  Bevoegd namens 2

  Gezamenlijk bevoegd 3

  Volledige volmacht 4

Plaats  Datum

Handtekening nieuwe tekenbevoegde/gemachtigde functionaris

1 Persoon mag tekenen namens het bedrijf. Deze persoon staat ook als ‘alleen bevoegd’ in de KVK.

2 Persoon mag tekenen namens de tekenbevoegde functionaris. Deze persoon staat niet in de KVK geregistreerd, maar is bevoegd namens een persoon die daar wel 

staat geregistreerd. De verantwoordelijkheid blijft bij de tekenbevoegde functionaris.

3 Persoon mag niet alleen tekenen, is alleen bevoegd samen met andere bestuursleden die gemachtigd zijn namens het bedrijf. Deze persoon staat ook als ‘gezamenlijk 

bevoegd’ in de KVK.

4 Persoon mag namens de tekenbevoegde functionaris tekenen. Deze persoon staat ook met een volmacht in de KVK. De gevolmachtigde is volledig verantwoordelijk.

Dit formulier moet ondertekend worden door een bij de KVK-geregistreerde tekenbevoegde functionaris van het bedrijf.

Voorletter(s)                                                                                              

Achternaam  Tussenvoegsel(s)

Plaats  Datum

Handtekening tekenbevoegde functionaris

Bij eventuele gezamenlijke bevoegdheid

Voorletter(s)                                                                                              

Achternaam  Tussenvoegsel(s)

Plaats  Datum

Handtekening
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