
 
 

1. Naam vestiging   

 Adres   

 Postcode en plaats    

 Contactpersoon     

 E-mailadres    
     

 Verwachte omzet per jaar    

 Gemiddeld transactiebedrag    
     

 Betaalautomaatcode

 Leverancier   

 Type betaalautomaat 
     

 Bankrekeninggegevens voor uitbetaling 
 Alleen in te vullen indien het een ander bankrekeningnummer betreft 
 dan het nummer dat op uw aansluitovereenkomst staat    

 IBAN    

 BIC  

 Naam op afschrift    

Uitbreiding
meerdere

vestigingen

1

In te vullen door PaySquare

Vestiging akkoord:       Ja   Nee

MID:

 

Formulier voor uitbreiding met meerdere vestigingen 

U kunt dit formulier opsturen naar: PaySquare SE • t.a.v. Customer Services • Postbus 30600, 3503 AJ  Utrecht • Nederland.

Of via e-mail: vanuit Nederland: E connect@nl.paysquare.eu • vanuit België: E connect@be.paysquare.eu 
 

 
 

2. Naam vestiging   

 Adres   

 Postcode en plaats    

 Contactpersoon     

 E-mailadres    
     

 Verwachte omzet per jaar    

 Gemiddeld transactiebedrag    
     

 Betaalautomaatcode

 Leverancier   

 Type betaalautomaat 
     

 Bankrekeninggegevens voor uitbetaling 
 Alleen in te vullen indien het een ander bankrekeningnummer betreft 
 dan het nummer dat op uw aansluitovereenkomst staat    

 IBAN    

 BIC  

 Naam op afschrift    

In te vullen door PaySquare

Vestiging akkoord:       Ja   Nee

MID:

 



2

 
 

3. Naam vestiging   

 Adres   

 Postcode en plaats    

 Contactpersoon     

 E-mailadres    
     

 Verwachte omzet per jaar    

 Gemiddeld transactiebedrag    
     

 Betaalautomaatcode

 Leverancier   

 Type betaalautomaat 
     

 Bankrekeninggegevens voor uitbetaling 
 Alleen in te vullen indien het een ander bankrekeningnummer betreft 
 dan het nummer dat op uw aansluitovereenkomst staat    

 IBAN    

 BIC  

 Naam op afschrift    

In te vullen door PaySquare

Vestiging akkoord:       Ja   Nee

MID:

 

 
 

4. Naam vestiging   

 Adres   

 Postcode en plaats    

 Contactpersoon     

 E-mailadres    
     

 Verwachte omzet per jaar    

 Gemiddeld transactiebedrag    
     

 Betaalautomaatcode

 Leverancier   

 Type betaalautomaat 
     

 Bankrekeninggegevens voor uitbetaling 
 Alleen in te vullen indien het een ander bankrekeningnummer betreft 
 dan het nummer dat op uw aansluitovereenkomst staat    

 IBAN    

 BIC  

 Naam op afschrift    

In te vullen door PaySquare

Vestiging akkoord:       Ja   Nee

MID:

 

 
 

5. Naam vestiging   

 Adres   

 Postcode en plaats    

 Contactpersoon     

 E-mailadres    
     

 Verwachte omzet per jaar    

 Gemiddeld transactiebedrag    
     

 Betaalautomaatcode

 Leverancier   

 Type betaalautomaat 
     

 Bankrekeninggegevens voor uitbetaling 
 Alleen in te vullen indien het een ander bankrekeningnummer betreft 
 dan het nummer dat op uw aansluitovereenkomst staat    

 IBAN    

 BIC  

 Naam op afschrift    

In te vullen door PaySquare

Vestiging akkoord:       Ja   Nee

MID:

 



Ondertekening

De ondertekening dient te gebeuren door tekenbevoegde(n) zoals geregistreerd bij de KvK/KBO.

Uw bedrijf, rechtsgeldig vertegenwoordigd door   Handtekening

Naam  Functie    

Datum  Plaats   

PaySquare SE • Eendrachtlaan 315, 3526 LB  Utrecht • Postbus 30600, 3503 AJ  Utrecht, Nederland

Vanuit Nederland: T 088 385 73 33 ∙ E service@nl.paysquare.eu ∙ www.paysquare.nl

Vanuit België: T 02 700 68 48 ∙ E service@be.paysquare.eu ∙ www.paysquare.be

PaySquare SE, KvK/KBO 30196418 3
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6. Naam vestiging   

 Adres   

 Postcode en plaats    

 Contactpersoon     

 E-mailadres    
     

 Verwachte omzet per jaar    

 Gemiddeld transactiebedrag    
     

 Betaalautomaatcode

 Leverancier   

 Type betaalautomaat 
     

 Bankrekeninggegevens voor uitbetaling 
 Alleen in te vullen indien het een ander bankrekeningnummer betreft 
 dan het nummer dat op uw aansluitovereenkomst staat    

 IBAN    

 BIC  

 Naam op afschrift    

In te vullen door PaySquare

Vestiging akkoord:       Ja   Nee

MID:

 

 
 

7. Naam vestiging   

 Adres   

 Postcode en plaats    

 Contactpersoon     

 E-mailadres    
     

 Verwachte omzet per jaar    

 Gemiddeld transactiebedrag    
     

 Betaalautomaatcode

 Leverancier   

 Type betaalautomaat 
     

 Bankrekeninggegevens voor uitbetaling 
 Alleen in te vullen indien het een ander bankrekeningnummer betreft 
 dan het nummer dat op uw aansluitovereenkomst staat    

 IBAN    

 BIC  

 Naam op afschrift    

In te vullen door PaySquare

Vestiging akkoord:       Ja   Nee

MID:
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