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Stap 1 Uw bedrijfsgegevens

Naam bedrijf

Adres

Postcode/plaats

Telefoon

ICS-klantnummer (U vindt dit op uw rekeningoverzicht)

Welke limiet wilt u wijzigen?

  Bestedingslimiet Card-houder (vul stap 2 in)

  Bedrijfslimiet (vul stap 3 in)

Stap 2 Wijzigen bestedingslimiet Card-houder

Naam Card-houder

Card-nummer zakelijke Card (laatste vier cijfers)

                                           

Bestedingslimiet wijzigen 1

Huidige bestedingslimiet € 

Gewenste bestedingslimiet €

Duur van de wijziging

 Tijdelijk vanaf  (datum)   t/m (datum)

 Permanent vanaf (datum)   t/m (datum)

Let op! Controleer of uw bedrijfslimiet toereikend is voor deze wijziging. Is dat niet het geval? Vul dan ook stap 3 in.

Stap 3 Wijzigen bedrijfslimiet

Bedrijfslimiet wijzigen 1

Huidige bestedingslimiet € 

Gewenste bestedingslimiet € 

Duur van de wijziging

 Tijdelijk vanaf  (datum)   t/m (datum)

 Permanent vanaf (datum)   t/m (datum)

1 Voor het beoordelen van uw aanvraag voert ICS een krediettoets uit waarbij onder andere het register van Bureau Krediet Registratie te Tiel (BKR) en/of handelsinformatie- 

bureaus geraadpleegd worden.

Aanvraagformulier limiet wijzigen

Ga op de volgende pagina verder met invullen en plaats uw handtekening.



Stap 4 Verklaring en ondertekening

Dit formulier dient rechtsgeldig, namens het bedrijf, door een daartoe tekenbevoegde functionaris, zoals vermeld in het handels-

register van de Kamer van Koophandel, te worden ondertekend. Indien u voor het eerst namens uw bedrijf bij ICS ondertekent, 

dient u tevens het formulier ‘Aanmelden tekenbevoegd functionaris’ mee te sturen.

Gegevens tekenbevoegde functionaris 2

Naam         

Geboortedatum

Plaats       Datum 

Handtekening  

Bij eventuele gezamenlijke bevoegdheid

Naam         

Geboortedatum

Plaats       Datum 

Handtekening  

2 Deze gegevens zijn verplicht omdat deze worden gebruikt als identificatie.

Scan dit formulier in en stuur een e-mail naar limietwijzigen@icscards.nl of stuur het naar International Card Services  

t.a.v. Application Support, Antwoordnummer 1112, 1110 VB Diemen. Een postzegel is niet nodig.
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