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Aanvraag tot betaling van een vergoeding op een zichtrekening 
 

VAK 1: moet u invullen 

 

Ik, ondergetekende, 

 

Voornaam, NAAM _________________________________________________________________________________ 

Straat, nummer, bus _________________________________________________________________________________ 

Postcode, PLAATSNAAM _________________________________________________________________________________ 

LAND _________________________________________________________________________________ 

Geboortedatum (DD.MM.JJJJ)  ____ . ____. ________  

Rijksregisternummer  ____ . ____ . ____ - ______ . ____  

Dossiernummer   ______________________________ 

 heb een beroepsziekte / een arbeidsongeval gehad (schrappen wat niet past) 

 vraag dat mijn vergoedingen voortaan worden gestort op mijn zichtrekening waarvan  

(voornaam, NAAM) ____________________________________________________________________________medetitularis is: 

IBAN: BE__  __      __  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __  __     BIC:  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 machtig mijn financiële instelling ertoe om aan Fedris alle bedragen terug te betalen die het na mijn overlijden op mijn 

zichtrekening stort; 

 verbind me ertoe: 

1 de bedragen die ik onterecht ontvang onmiddellijk terug te betalen; 

2 Fedris spontaan en zonder verwijl in te lichten over elke gebeurtenis die mijn recht op vergoedingen kan wijzigen; 

3 Fedris binnen de veertien dagen een bewijs van leven of van burgerlijke staat voor te leggen dat voldoet aan de voorschriften, 

telkens wanneer Fedris daarom vraagt; 

4 Fedris in te lichten als mijn adres wijzigt. 

 

Opgemaakt in _______________________________________________________ op (DD.MM.JJJJ) ____ . ____ . ________ 

Uw handtekening Handtekening van de eventuele medetitularis 

 

 

  

VAK 2: moet de financiële instelling invullen waarbij u de bovenstaande zichtrekening hebt geopend 

 

Ik, ondergetekende, verklaar in naam van de onderstaande financiële instelling dat ze aanvaardt de vergoedingen van Fedris uit te betalen 

die op de zichtrekening van de ondertekenaar(s) van dit document worden gestort overeenkomstig de voorwaarden uit haar overeenkomst 

met Fedris, en verklaar dat de handtekening van de titularis(sen) werden gecontroleerd. 

 

Opgemaakt in ___________________________________________________________ op  ____ . ____ . ________ 

Officiële stempel van de financiële instelling Handtekening(en) in naam van de financiële instelling 

 

 

 


