Mr. Pay Partnerverklaring
Storten euro zakelijke rekening
___________________, gevestigd te ______________, ______________
vertegenwoordigd door _______________, ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer ________________, hierna te noemen de ‘Klant’

Verklaart hierbij van de dienst stortingen euro´s op rekening van Travelex. N.V. gebruikt te
willen maken.

Voor deze dienst berekent Travelex een zakelijk tarief van 1% met inachtneming van een
minumum bedrag van € 5,- en een maximum van € 100,- per transactie over de afgestorte
waarden.*

De stortingen zullen door Travelex onder aftrek van de verschuldigde kosten en provisies
worden overgemaakt op het zakelijke rekeningnummer __________________ van de klant.
De Klant verklaart nadrukkelijk jegens Travelex dat de gelden die door of namens hem aan
Travelex ter verwerking worden aangeboden afkomstig zijn en zullen zijn uit reguliere en
legale bedrijfsactiviteiten en dat de Klant er altijd redelijkerwijs op zal toezien dat deze
gelden niet afkomstig zijn c.q. verband houden met misdrijven en/of overtredingen (zoals
heling en witwassen).
Voor zover de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (‘Wwft’)
van toepassing is, verklaart de klant er nauwkeurig op toe te zien dat aan door hem uit die
wet voortvloeiende verplichtingen wordt en zal worden voldaan.

Indien de Klant bekend raakt met een (of meer) feiten en omstandigheden betreffende de
legitimiteit van de gelden en daarmee de naleving van de wettelijke verplichtingen, dan zal
de klant Travelex daar onverwijld van op de hoogte brengen.

De Algemene Voorwaarden Zakelijke Dienstverlening van Travelex, die de Klant ter hand
zijn gesteld, zijn van toepassing.

Namens:
Handtekening:

Datum: ..........................................
Plaats: ……………………………..

* De hierboven genoemde tarieven zijn aan wijziging onderhevig. Indien Travelex de
tarieven aanpast, dan zal dit voorafgaand aan de wijziging via de Travelex website en de
kantoren bekend worden gemaakt, met inachtneming van een termijn van een maand.

Voorwaarden Mr Pay zakelijk:
1. Maximaal aantal zakelijke storting: 52 per kalenderjaar
2. Maximaal bedrag per storting: € 50.000,3. Totaal bedrag per kalenderjaar: € 100.000,-

