VERZOEK TOT HET OMWISSELEN VAN MUNTEN DIE ONGESCHIKT ZIJN VOOR DE OMLOOP
1) Voor elke hoeveelheid van meer dan 50 voor circulatie ongeschikte munten moet dit formulier vooraf worden ingevuld, ondertekend en verzonden
naar de Nationale Bank van België, via de post (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel), via e-mail (cashdepartment@nbb.be) of fax (02/221 30 95), of
worden overhandigd aan haar loketten. De munten kunnen pas worden voorgelegd na instemming van de Koninklijke Munt van België.
2) De Nationale Bank van België zal de aanvrager meedelen welk gevolg (gunstig of ongunstig) wordt gegeven aan het omwisselingsverzoek. De
aanvrager zal in voorkomend geval worden verzocht zijn muntstukken te komen deponeren, hetzij bij de loketten van de Nationale Bank van België
voor hoeveelheden van minder dan 10 kg, hetzij bij de loketten van de Koninklijke Munt van België (Pachecolaan 32, 1000 Brussel).
3) De munten zullen worden verwerkt mits de geldende voorwaarden worden nageleefd zoals die zijn vastgelegd in de
art. 8, 9 en 10 van de Verordening (EU) Nr. 2010/1210 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 betreffende de
echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie.

Aanvrager
Naam/voornaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Gemeente
Nationaliteit
Tel. nr.

E-mail
De transactie wordt uitgevoerd:

in eigen naam
voor rekening van een natuurlijk persoon
voor rekening van een rechtspersoon

Effectieve begunstigde (indien andere dan de aanvrager)
Naam/voornaam
Ondernemingsnummer
Adres
Postcode
Gemeente
Nationaliteit
Tel. nr.

E-mail

Om te wisselen munten
Waarde

Aantal zakken

2 EUR

0

0,00

1 EUR

0
0

0,00
0,00

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50 cent
20 cent
10 cent
5 cent
2 cent
1 cent
TOTAAL

0

Aantal munten

0

Totale waarde (in EUR)

0,00

De verwerkingskosten worden ingehouden op het terugbetaalde bedrag
(overeenkomstig de bepalingen van de Verordening 2010/1210)

Herkomst van de middelen
Van professionele oorsprong

Andere

Gedetailleerde uitleg over de
oorzaak van de beschadiging

Te verstrekken documenten:
Een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager en de effectieve begunstigde.

* De muntstukken worden gesorteerd per eenheidswaarde en ingeleverd in zakken of dozen met een inhoud van maximaal:
i) 500 stukken voor elke eenheidswaarde van 2 EUR en 1 EUR;
ii) 1 000 stukken voor elke eenheidswaarde van 0,50 EUR - 0,20 EUR en 0,10 EUR;
iii) 2 000 stukken voor elke eenheidswaarde van 0,05 EUR - 0,02 EUR en 0,01 EUR.
* Na ontvangst, controle en echtheidscontrole van de munten door de bevoegde diensten van de Koninklijke Munt van België, overeenkomstig de
geldende voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de art. 8 tot en met 11 van de Verordening (EU) Nr. 2010/1210 van het Europees Parlement en de
Raad van 15 december 2010, zal de klant uitgenodigd worden om de tegenwaarde in contanten af te halen aan de loketten van de Nationale
Bank van België.
* De effectieve begunstigde, en eventueel de aanvrager, verklaren gemachtigd te zijn om de munten waarvoor de omwisseling wordt gevraagd, in te
leveren. Hij verklaart dat de ingeleverde munten niet afkomstig zijn van wettelijk strafbare feiten of handelingen. Het meedelen van gedeeltelijk of
volledig onjuiste informatie kan leiden tot een inbeslagname of niet-terugbetaling van de gestorte bedragen door de Nationale Bank van België,
onverminderd de eventuele strafvervolgingen die eruit zouden voortvloeien.
Verklaring verwerking persoonsgegevens
De Nationale Bank van België (‘NBB’) registreert de in dit formulier meegedeelde persoonsgegevens met het oog op de verwerking van de
valutatransactie en het identificeren van strafbare feiten. De NBB steunt deze verwerking van persoonsgegevens op artikel 6.1, (b), (c) en (e) van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. De NBB treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens. Deze gegevens
zijn enkel toegankelijk op een need-to-know-basis voor een beperkt aantal NBB-personeelsleden die instaan voor de verwerking van de
valutatransactie, alsook mogelijks voor een aantal medewerkers van externe dienstverleners waar de NBB een beroep op kan doen of de Koninklijke
Munt van België, en die bijgevolg als verwerkers van deze gegevens optreden. Afgezien van de verstrekking van persoonsgegevens aan de
medewerkers van deze externe dienstverleners op een need-to-know basis, zullen uw persoonsgegevens niet worden verstrekt aan derden, tenzij de
NBB daartoe verplicht is krachtens de wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden, in functie van de aard van de gegevens waarover het
gaat, zo lang bewaard en anderszins verwerkt als strikt noodzakelijk is voor de NBB om de hoger vermelde doeleinden van de verwerking te
bereiken, en in geen geval langer dan 40 jaar vanaf de uitvoering van de valutatransactie. Voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die de
toepasselijke wet- en regelgeving in dit verband voorziet, heeft U het recht om: (1) toegang te krijgen tot deze gegevens en deze gegevens eventueel
te verbeteren; (2) bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie; (3) het wissen van deze
gegevens of de beperking van de verwerking van deze gegevens te bekomen; (4) deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen; (5) klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de toepasselijke wet- en regelgeving. Om de
rechten uit te oefenen die onder de punten (1) t.e.m. (4) worden opgesomd, kan u een e-mail sturen naar de Functionaris voor gegevensbescherming
van de NBB op het adres dataprotection@nbb.be.

Datum,

Handtekening aanvrager,

Handtekening effectieve begunstigde,

