Overdrachtsovereenkomst
Deze overdrachtsovereenkomst wordt afgesloten tussen Klarna Bank AB (Publ), Zweeds
organisatienummer 556737-0431, “Klarna” en de op de volgende pagina aangegeven
Partijen. Klarna en Partij I zijn contractpartijen in de ondertekende
Samenwerkingsovereenkomst (de ‘Overeenkomst’) met betrekking tot het
hierna aangegeven webwinkel-ID. Partij I wenst nu alle rechten en plichten zoals
beschreven in de Overeenkomst over te dragen aan Partij II, die op haar beurt alle
rechten en plichten op zich wenst te nemen. Klarna, Partij I en Partij II worden hierna
afzonderlijk aangeduid als “Partij” en/of gezamenlijk als “Partijen”. De Partijen komen
hierbij het volgende overeen:
Onder de voorwaarden van deze overdrachtsovereenkomst verklaart Partij I alle rechten
en plichten van de Overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
Klarna-facturen, kortlopende schulden en vorderingen, eigendom van actieve facturen)
over te dragen aan Partij II (zoals hieronder aangegeven) en Partij II neemt vanaf de
overdrachtsdatum (zoals hieronder aangegeven) alle rechten en plichten op zich. Partij II
wordt met het ondertekenen van deze overdrachtsovereenkomst door alle Partijen de
nieuwe contractpartij in de Overeenkomst.
De Partijen komen overeen dat opzegging of beëindiging van de overeenkomst door
Partij I (en, indien van toepassing, de goedkeuring daarvan door Klarna) voorafgaand
aan de datum van deze overdrachtsovereenkomst met de uitvoering van deze
overdrachtsovereenkomst door Klarna nietig is.

We ontvangen deze overdrachtsovereenkomst graag via:
Klarna BV
t.a.v. Webwinkelsupport
De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
Het kan natuurlijk ook via e-mail als het document is ingescand: webwinkel@klarna.nl.

Klarna Bank AB (publ)
Org nr: 556737-0431
Sveavägen 46
SE-111 34 Stockholm

Tel: +46 (0)8 120 120 30
www.klarna.com
info@klarna.com

Partij I en Partij II en overige relevante informatie met betrekking tot deze overdrachtsovereenkomst
zijn:

Partij I
Webwinkel-ID:

Overdrachtsdatum (DD-MM-JJJJ)

Bedrijfsnaam:

KvK-nummer:

Contactpersoon:

Met ingang van de hier aangegeven datum zullen alle uitbetalingen gedaan worden aan Partij II:

Het bankrekeningnummer wordt op (DD-MM-JJJJ) veranderd. De eerste uitbetaling, op uw
nieuwe bankrekening, ontvangt u op de eerste uitbetalingsdatum na de aangegeven datum.
Als de overdrachtsdatum op een vakantiedag valt, dan zal de overdracht op de eerstvolgende werkdag worden uitgevoerd.

Partij II
Bedrijfsnaam:

KvK-nummer:

Btw-nummer:

Voorwaarde voor overdracht van de Overeenkomst onder deze overdrachtsovereenkomst is dat
Partij II een btw-nummer heeft.
NB: Het btw-nummer is NIET hetzelfde nummer als het KvK-nummer.
Contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Dit adres is het adres waarop Partij II staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Partij II kan dit adres naar wens wijzigen, zodra de overdracht is voltooid.
Telefoonnummer:
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E-mailadres:

E-mailadres klantenservice (optioneel):

Oud domein
/ internetadres:

Nieuw domein / internetadres:

E-mail voor veiligheidsvragen:

NB: Klarna neemt aan dat het domein ongewijzigd is als
er geen informatie over het domein wordt verstrekt.

Door het ondertekenen van deze overdrachtsovereenkomst verklaren de Partijen akkoord te gaan met
het bovenstaande. Deze overdrachtsovereenkomst wordt opgemaakt in drie identieke exemplaren.
Iedere Partij ontvangt één origineel exemplaar.

Partij I

Partij II

Klarna Bank AB (publ)

Naam tekenbevoegde 1 in blokletters::

Naam tekenbevoegde 1 in blokletters::

Naam tekenbevoegde in blokletters:

Plaats:

Plaats:

Plaats:

Datum (DD-MM-JJJJ):

Datum (DD-MM-JJJJ):

Datum (DD-MM-JJJJ):

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ):

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ):

Handtekening procuratiehouder 1:

Handtekening procuratiehouder 1:

Naam tekenbevoegde 2 in blokletters:

Naam tekenbevoegde 2 in blokletters:

Plaats:

Plaats:

Datum (DD-MM-JJJJ):

Datum (DD-MM-JJJJ):

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ):

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ):

Handtekening procuratiehouder 2:

Handtekening procuratiehouder 2:
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Handtekening procuratiehouder:

Bijlage I – Bankgegevens
Vul de bankgegevens in voor ieder land waar de services van Klarna onder deze overeenkomst worden
aangeboden.
NB: Als er geen nieuwe bankrekeninggegevens worden verstrekt, aanvaardt Partij II hierbij dat de
voorheenverstrekte bankrekeninggegevens (toebehorende aan Partij I) tot nader order worden
gebruikt.
Rekeninghouder:

Deze informatie wordt tegelijk met de betaling verstuurd om de bank te helpen de transactie te identificeren.

Zweden

Denemarken

Plusgiro of Bankgiro:

Deens rekeningnummer:

Bankcode:

Zweeds rekeningnummer:

IBAN:

IBAN:

BIC/Swift:

BIC/Swift:

Noorwegen

Nederland

Noors rekeningnummer:

IBAN:

IBAN:

BIC/Swift:

BIC/Swift:

Finland

Duitsland

IBAN:

IBAN:

BIC/Swift:

BIC/Swift:

Oostenrijk

Verenigd Koninkrijk

IBAN:

IBAN:

BIC/Swift:

BIC/Swift:
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