Bank Account Details – Netherlands
Bankrekeninggegevens – Nederland

The Australian Government Department of Human Services needs to know to what bank account you want your Australian pension
sent. Your pension will be issued electronically in Euro.
Please note that payments may be subject to fees levied by your bank, and such fees must be paid by you.
Please confirm with your bank or financial institution that your account is capable of receiving payments in Euro via the
Netherlands automated clearing house. The nominated account must be in your name, or that of your registered Human Services
nominee, or it may be a joint account with another person. If you would like to register a nominee to act on your behalf in dealings with
Human Services, please contact us.
Please fill in the details on pages 3 and 4 in BLOCK letters, and then ask your bank or financial institution to verify the information you
have supplied.
Please attach a copy of a bank document that shows your bank details, including your International Bank Account Number (IBAN) and
the name(s) of the account holder(s). Once the form is completed and your bank has confirmed the details, please sign the form and
return it in the envelope provided to the address below. If you need help, contact the Department of Human Services International
Services (contact details below).
Het Australische overheidsdepartement van sociale zaken (Australian Government Department of Human Services) heeft de
rekeninggegevens nodig van de bank waarop u uw Australische pensioen wilt laten storten. Uw pensioen wordt elektronisch
overgemaakt in euro.
Houd er rekening mee dat er op betalingen door uw bank kosten in rekening kunnen worden gebracht, en dat deze kosten voor uw
rekening komen.
Bevestig bij uw bank of postbank dat er op uw rekening betalingen in euro kunnen plaatsvinden via het Nederlandse
automatische clearing-systeem. De betreffende rekening moet op uw naam staan of op naam van uw geregistreerde
Human Services-gevolmachtigde, of het kan een gezamenlijke rekening met een ander zijn. U kunt contact met ons opnemen als
u een gemachtigde wilt registreren om namens u op te treden in transacties met Human Services.
Vul op pagina 3 en 4 uw gegevens in BLOKLETTERS in en vraag uw bank of postbank om de door u ingevulde informatie te verifiëren.
Voeg een kopie bij van een bankdocument met uw bankgegevens, inclusief uw International Bank Account Number (IBAN) en de naam/
namen van de rekeninghouder(s). Nadat het formulier is ingevuld en uw bank de gegevens heeft bevestigd, plaatst u uw handtekening
en stuurt u het formulier in de bijgesloten enveloppe terug naar het hieronder vermelde adres. Als u hulp nodig hebt, kunt u contact
opnemen met International Services van het Department of Human Services (contactgegevens hieronder vermeld).
Postal address
Postadres

Department of Human Services
International Services
PO Box 7809
Canberra BC ACT 2610
AUSTRALIA

Fax number
Fax

+61 3 6222 2799

Telephone number
Telefoon

0800 0224 364

(This service may not be available from all locations in Netherlands. If this service is not available call the
Department of Human Services on +61 3 6222 3455. Note: Call charges apply – calls from mobile phones may
be charged at a higher rate.)
(Deze dienst is mogelijk niet vanaf alle plaatsen in Nederland beschikbaar. Bel als deze dienst niet beschikbaar
is met het Department of Human Services op +61 3 6222 3455. N.B.: Voor dit gesprek worden kosten in
rekening gebracht. Gesprekken vanaf mobiele telefoons kunnen onder een hoger tarief vallen.)
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Bank Account Details – Netherlands
Bankrekeninggegevens – Nederland

Please fill in the details below in BLOCK letters, and then ask your bank or financial institution
to verify the information you have supplied.
Vul hieronder uw gegevens in BLOKLETTERS in en vraag uw bank of postbank om de door u
ingevulde informatie te verifiëren.
Name of Bank or
Financial Institution
Naam van de bank of postbank
Address of Bank or
Financial Institution Branch
Adres van bankfiliaal

Number/Street/Nummer/Straat
Town/City/Postcode/Plaats/Postcode
Country/Land
NETHERLANDS

SWIFT/BIC
International Bank
Account Number (IBAN)
International Bank
Account Number

N L

Name of Account Holder
Naam van de rekeninghouder
To the Bank/Financial Institution
Voor de bank/postbank

We confirm that the customer account can receive deposits through the automated clearing
house system, and that the account details of the customer are correct.
Hierbij bevestigen wij dat er op deze klantenrekening stortingen kunnen plaatsvinden via het
automatische clearing-systeem en dat de rekeninggegevens van de klant juist zijn.

Bank/Financial Institution Stamp
Stempel bank/postbank
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Privacy and your
personal information
Privacy en uw
persoonlijke gegevens

Your personal information is protected by law (including the Privacy Act 1988) and is
collected by the Australian Government Department of Human Services for the assessment
and administration of payments and services.
Your information may be used by the department, or given to other parties where you have
agreed to that, or where it is required or authorised by law (including for the purpose of
research or conducting investigations).
You can get more information about the way in which the department will manage your
personal information, including our privacy policy, at humanservices.gov.au/privacy
Uw persoonlijke gegevens worden wettelijk beschermd, onder meer door de Privacy Act 1988,
en worden door het Department of Human Services van de Australische overheid verzameld
met het oog op de beoordeling en het beheer van betalingen en diensten.
Uw gegevens kunnen door het departement worden gebruikt of aan derden worden
doorgegeven wanneer u daartoe toestemming hebt gegeven of wanneer dit wettelijk is
vereist of toegestaan (bijv. ten behoeve van research of voor het uitvoeren van onderzoek).
U kunt meer informatie krijgen over de manier waarop het departement omgaat met uw
persoonlijke gegevens en ook over ons privacybeleid op humanservices.gov.au/privacy

Customer statement
Verklaring van de klant

I have attached a copy of a bank document that shows my bank details, including my IBAN
and the name(s) of the account holder(s).
Ik heb een kopie bijgevoegd van een bankdocument met mijn bankgegevens, inclusief mijn
International Bank Account Number (IBAN) en de naam/namen van de rekeninghouder(s).

Customer signature
Handtekening klant

Date
Datum

Customer name
Naam klant
Your Centrelink Reference Number
Centrelink referentienummer klant
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