
CONGEMETAL VZW
KAS VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW

A. Reyerslaan 80 – 1030 Brussel ING BE10 3101 8019 8404
info@congemetal.be BBRUBEBB

 02/706 83 05
Ondernemingsnr. 0409.085.721

VERLOFGELD: AANVRAAG TOT BETALING DOOR OVERSCHRIJVING OP DE BANKREKENING

Naam + voornaam: 

Straat + Nummer:* 

Postcode + Gemeente:*

Land:*

Rijksregisternummer: 

Tel./Gsm nummer: 

E-Mail: ....................................................................
Vraag om het bedrag van mijn verlofgeld over te schrijven op mijn rekening. Selectie aankruisen:

IBAN (International Bank Account Number): ...................................................................................

BIC ( Bank Identifier Code): .............................................................................................

Enkel ingeval van een NIET-Belgisch bankrekeningnummer zijn de BIC en een bankidentiteit verplicht(NAAM + IBAN+BIC).

- Ik verklaar vrije toegang te hebben tot deze bankrekening
- Ik verplicht mij ertoe de ten onrechte ontvangen sommen onmiddellijk terug te betalen en spontaan CONGEMETAL te verwittigen voor
alle wijzigingen zoals : schrappen van de rekening, wijziging van  het rekeningnummer  en wijziging van de titularis(sen).

Gedaan te ....................................... , de .....................................

Handtekening van de arbeider    Handtekening van co-titularis voor akkoord

..............................................................  ................................................................................

Stempel van uw werkgever of uw bank

         of kopie van uw bankkaart met naam + IBAN Dit attest dient teruggestuurd te worden naar:

attest@congemetal.be
Of per Post:

CONGEMETAL
A. Reyerslaan, 80 - 1030 Brussel

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................... - .............. - ..........

......../...................................

..............................................................

Gelieve ons zo spoedig mogelijk dit bankattest, volledig ingevuld en afgestempeld of met kopie van uw 
bankkaart met uw naam + IBAN, terug te zenden.
Nog sneller en efficiënter: met behulp van uw identiteitskaart, itsme® of TOTP op de eGov-website 
(meer info op congemetal.be).
* In te vullen indien geen Belgisch officieel adres.

Het is mijn eigen rekening op 1 naam

Het is een gemeenschappelijke rekening. Deze persoon ondertekent ook het attest 
onderaan, zijnde als co-titularis.

Privacyverklaring: het aan ons doorgegeven bankrekeningnummer kunt u steeds online bekijken en/of wijzigen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens met uitsluitend als doel het uitbetalen van het vakantiegeld en het versturen van attesten m.b.t. uw vakantierekening, welke onze missie is zoals wettelijk 
bepaald. Onze volledige privacyverklaring kunt u inkijken op http://congemetal.be/ned/Cgm_Privacyverklaring.pdf

http://myebox.be: Activeer uw eBox en consulteer op élk ogenblik al uw overheidsdocumenten in een beveiligde omgeving. 
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