
 

Wijziging van bankgegevens 
Hier kunnen jullie de bankgegevens wijzigen voor jullie verkooplanden. Willen jullie dat de uitbetalingen voor 
andere landen dan Nederland naar jullie Nederlandse bankrekeningnummer worden overgemaakt, dan kan dat 
natuurlijk. Vul dan het IBAN en de BIC/SWIFT in onder de betreffende landen. 

Webwinkel ID: 
Geef alle webwinkel-ID’s aan waarvoor deze verandering van toepassing is 

Btw-nummer: 

Rekeninghouder: 

Datum van verandering Per direct: Of per: 

Als er geen datum wordt opgegeven, verwerken we de verandering zodra we daartoe mogelijkheid hebben. 
 

Ondertekenen 
– Het document wordt ondertekend door (een) tekenbevoegde(n). 
– Als er twee tekenbevoegden nodig zijn, nemen we contact met jullie op. 
– Het is van belang dat er een kopie van het identiteitsbewijs wordt toegevoegd. 
 

Tekenbevoegde 1 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening: 

Naam: 

Tekenbevoegde 2 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening: 

Naam: 

Ruimte voor het identiteitsbewijs: 

Als jullie een identiteitsbewijs toevoegen, kunnen we de gevraagde aanpassing in behandeling nemen. 

 
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. 
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Vul hieronder de bankrekeninggevens in voor de landen waarin Klarna aangeboden 
wordt, in overeenkomst met het contract. 
 

Zweden 

Plusgiro of Bankgiro: 
 

Bankcode/ 
Clearingnummer: 
 

Zweeds rekeningnummer: 
 

IBAN: 
 

BIC/Swift: 
 

Noorwegen 

Noors rekeningnummer: 
 

IBAN: 
 

BIC/Swift: 
 

Denemarken 

Deens rekeningnummer: 
 

IBAN: 
 

BIC/Swift: 
 

Finland 

IBAN: 
 

BIC/Swift: 
 

 

Duitsland 

IBAN: 
 

BIC/Swift: 
 

Oostenrijk 

IBAN: 
 

BIC/Swift: 
 

Nederland 

IBAN: 
 

BIC/Swift: 
 

Verenigd Koninkrijk 

IBAN: 
 

BIC/Swift: 
 

USA 

Routingnummer: 
 

Kontonummer: 
 

 

Zijn de nieuwe bankgegevens van een Payment Service Provider (PSP)? 

Ja: Nee: 
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Zo ja, geef hier dan de naam van de PSP aan: 
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