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KBC Bank NV/SA Havenlaan 2 - 1080 Brussel - België
BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB

Persoonlijke gegevens

    Naam         Voornaam 

Klantennummer  (uw 7-cijferig rekeningnummer bij Matti)

Wijziging 
persoonsgegevens

Contactgegevens (enkel in te vullen als de gegevens wijzigen)*

Officieel adres (enkel in te vullen als de gegevens wijzigen) */**/***

   Gsm-nummer 

   Telefoonnummer 

   E-mailadres 

  Straat     Nummer                  Bus 

  Postcode   Gemeente 

  Land   

* Houd er rekening mee dat uw persoonlijke gegevens worden gewijzigd voor uw Matti-account en voor uw Bolero account(s) indien u 
deze heeft.
** Voeg een recente kopie van uw identiteitskaart toe en een bewijs van woonst (kleefbriefje ziekenfonds of kopie factuur nutsbedrijf). 
*** Wanneer u verhuist van of naar het buitenland, bezorg ons dan ook het document ‘Self certification’ in het kader van Common Report-
ing Standards. Elke persoon moet zijn fiscale residentie en indien toepasselijk zijn Taks Identificatienummer meedelen zodat Matti, indien 
nodig kan voldoen aan haar verplichtingen om te rapporteren aan de buitenlandse taksautoriteiten in het kader van de Common Reporting 
Standards. Meer informatie hierover vindt u op https://boleromatti.be/nl/vragen/documentcenter

https://boleromatti.be/nl/vragen/documentcenter
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Verzendingsadres (enkel in te vullen als het verschilt van uw officieel adres)

  Straat     Nummer                  Bus 

  Postcode   Gemeente 

  Land   

Bezorg ons dit formulier gehandtekend terug:

 per e-mail
 administratie@bolero.be 

Rekeningnummer voor uw uitgaande overschrijvingen**** (enkel in te vullen 
als de gegevens wijzigen):

B E  –  –  – 

Deze rekening staat op naam van: 

   

 **** Om veiligheidsredenen zijn volgende voorwaarden van toepassing voor uw vaste tegenrekening voor overschrijvingen vanuit Matti: 
- Zichtrekening aangehouden bij een Belgisch erkende financiële instelling.
- Rekeninghouder van de tegenrekening is titularis van de Matti-rekening.
- Maximum één tegenrekening toegelaten. Als dit maximum overschreden wordt, kan uw aanvraag wijziging niet verwerkt worden.  

Datum:      -      -              Handtekening



Member of the KBC Group
KBC Bank NV/SA Havenlaan 2 - 1080 Brussel - België
BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB

Kleef hier een kopie van de voorzijde  
van uw identiteitskaart.

Kleef hier een kleefbriefje van uw ziekenfonds of voeg een ander bewijs van woonst toe  
(bv. kopie van een factuur van een nutsvoorziening).

Kleef hier een kopie van de achterzijde  
van uw identiteitskaart.

Extra documenten wijziging gegevens
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