INWISSELFORMULIER
Om uw oude biljetten en munten in te wisselen voor euro's: vul dit inwisselformulier in en stuur het, samen met de in te
wisselen biljetten en munten, naar:
O.V. t.a.v. Aleksandra Ruchala - 62 Ditton Road - Datchet, Berkshire SL3 9LS - United Kingdom
Noteer in de vakken A en C het totaalbedrag per munteenheid voor de biljetten (A) en munten (C) die u wenst in te wisselen. Vul uw persoonlijke gegevens in vak B
in en onderteken de verklaring in vak D. Na ontvangst van uw ingevuld inwisselformulier en uw biljetten en/of munten ontvangt u een bevestigingsmail en een link
naar het feedbackformulier. Enkele werkdagen later ontvangt u de waarde van de omgewisselde biljetten en munten op het door u opgegeven rekeningnummer
of via paypal op het door u opgegeven e-mail adres.

BILJETTEN
Naam valuta

PERSOONLIJKE GEGEVENS

(A)

(B)

aantal

Amerikaanse Dollar

USD

Australische Dollar

AUD

Australische Pond

AUP

Belgische Frank

BFR

postcode + gemeente

Britse Pond

GBP

land

Canadese Dollar

CAD

Cypriotische Pond

CYP

e-mail adres (*)

Deense Kroon

DKK

Duitse Mark

DEM

Estse Kroon

EEK

IBAN code (***)

Hongaarse Forint

HUF

BIC / SWIFT code (***)

Ierse Pond

IEP

Israëlische Shekel

ILS

gewenste betaalmethode (kruis aan)

Isle of Man Pond

IMP

Japanse Yen

JPY

Kroatische Kuna

HRK

Luxemburgse Frank

LUF

Maltese Lire

MTL

Marokkaanse Dirham

MAD

Nederlandse Gulden

NLG

Nieuw-Zeelandse Dollar

NZD

Nieuw-Zeelandse Pond

NZP

Noorse Kroon

NOK

Oostenrijkse Schilling

ATS

Poolse Zloty

PLN

Portugese Escudo

PTE

Roemeense oude Leu

ROL

Schotse Pond

GBP

Sloveense Tolar

SIT

Slowaakse Kroon

SKK

Spaanse Peseta

ESP

Tsjechische Kroon

CZK

Turkse oude Lira

TOL

Turkse Lira

TNL

Zweedse Kroon

SEK

Zwitserse Frank

CHF

voornaam + naam
straat + nummer

rekeningnummer (**)

-

-

op naam van (**)

overschrijving
paypal

(*) e-mail adres waarnaar een bevestigingsbericht gestuurd wordt na ontvangst van de
biljetten of munten; tevens het e-mail adres waarnaar de betaling via paypal gestuurd
wordt indien u kiest voor paypal als betaalmethode.
(**) vul in indien u kiest om uw betaling te ontvangen via overschrijving
(***) vul in indien u kiest om uw betaling te ontvangen via overschrijving op een rekening
buiten België.

VERKLARING (D)
Ondergetekende verklaart dat de ter
omwisseling aangeboden biljetten en
munten op een rechtmatige manier
verkregen werden, en geenszins door
een strafbare handeling. Ondergetekende verklaart meerderjarig te zijn
en gerechtigd te zijn om de
aangeboden munten en biljetten om
te wisselen. Ondergetekende verklaart
zich akkoord met de algemene
voorwaarden van oudevalutas.be,
terug te vinden op de webpagina
www.oudevalutas.com/algemenevoorwaarden.html Ondergetekende
verklaart de algemene voorwaarden
gelezen en begrepen te hebben.
Ondergetekende
verklaart
dit
formulier naar waarheid te hebben
ingevuld en voor akkoord te hebben
ondertekend.

datum en plaats:

handtekening:

MUNTEN
Naam valuta

(C)

aantal

Britse Pond

GBP

Deense Kroon

DKK

Duitse Mark

DEM

Ierse Pond

IEP

Noorse Kroon

NOK

OostenrijkseSchilling

ATS

Poolse Zloty

PLN

Sloveense Tolar

SIT

Slowaakse Kroon

SKK

Spaanse Peseta

ESP

Tsjechische Kroon

CZK

Zweedse Kroon

SEK

Zwitserse Frank

CHF

