Beste klant,
Wij hebben besloten om u de gelegenheid te geven om ons uw bankrekeninguittreksels via
CODABOX te bezorgen.
Wat zijn de voordelen voor u?
1. M.b.t. de bankrekeningen die u ons via CODABOX laat bezorgen, dient u ons geen papieren
bankrekeninguittreksels meer te bezorgen.
2. U hoeft die uittreksels dan niet meer af te drukken, in te scannen, te klasseren, te bewaren,
enz. : uw bankrekeninguittreksels zullen door CODABOX op elektronische wijze aan ons
bezorgd worden en door ons bewaard worden. Er gaan dan geen bankrekeninguittreksels
meer verloren, er moeten dan ook geen dure duplicaten meer gevraagd worden aan de
bank…
3. U krijgt zelf gratis uw bankrekeninguittreksels van CODABOX in PDF-formaat in uw mailbox,
tenzij u dat niet wenst.
CODABOX is een commerciële onderneming, zodat dit systeem een kostprijs heeft. U bent geheel vrij
om uw bankrekeninguittreksels al dan niet via CODABOX aan ons te bezorgen. CODABOX factureert
niet aan u, maar uitsluitend aan ons. Uitzondering : BNP Paribas rekent haar klanten (bijkomend)
ongeveer 29 Euro per kwartaal aan om CODA-bestanden op te maken. Indien u besluit om uw
bankrekeninguittreksels via CODABOX aan ons te bezorgen, dan zullen wij de volgende kosten één
maal per jaar, voor een heel jaar ineens, doorberekenen aan u (tarieven voor 2017-2018) :
1. Opstart van een bank, ongeacht het aantal bankrekeningen bij die bank waarvoor CODABOX
opgestart wordt : eenmalig 25 euro.
2. Per zichtrekening en per maand : 6 euro.
3. Spaarrekeningen die tegelijk met zichtrekeningen opgegeven worden aan CODABOX : gratis.
Opmerking : ING gebruikt één rekeningnummer met meerdere sub-rekeningen, zoals bijvoorbeeld
flexi bonus, business account, enz., maar voor CODABOX worden die allemaal als één enkele
bankrekening beschouwd.
Naast het automatisch bezorgen van bankgegevens aan ons, kan er ook een impact zijn op de tijd die
wij nodig hebben voor het verwerken van uw bankgegevens in uw boekhouding :
1. Sowieso zal er niet onmiddellijk een impact zijn, maar slechts geleidelijk, aangezien het om
een “lerend” systeem gaat.
2. Voor zichtrekeningen met veel bewerkingen, t.a.v. steeds weer dezelfde partijen,
bijvoorbeeld wederkerende klanten, leveranciers,… verwachten wij een merkbare impact.
3. Voor zichtrekeningen met weinig bewerkingen en voor zichtrekeningen met weliswaar veel
bewerkingen, maar met steeds weer andere partijen, verwachten wij geen impact. Uw
voordeel is dan alleen het vermijden van het verzamelen en bezorgen van uw
bankrekeninguittreksels.
Het is aan u om de afweging te maken welke bankrekeningen u ons al dan niet via CODABOX wenst
te bezorgen.

Om één en ander administratief eenvoudig te houden, geven wij uw bankrekeningnummers door aan
CODABOX, zodat zij daarmee de vereiste volmachten opstellen en bezorgen aan u. In bijlage vindt u
een model van de begeleidende brief bij zo’n volmacht.
Inzake de banken waar u niet kiest voor CODABOX, volstaat het om de volmachten weg te gooien.
Inzake banken waar er op de volmacht, die CODABOX voorstelt, ook bankrekeningen zouden staan
waarvoor u niet met CODABOX wenst te werken, volstaat het om die overbodige bankrekeningen te
schrappen op dit formulier. Opgelet : géén handgeschreven bankrekeningnummers toevoegen,
aangezien die toch niet verwerkt kunnen worden.
Eens alles opgestart is, dient u tijdelijk nog steeds uw bankrekeninguittreksels op papier aan ons te
bezorgen : de verwerkingstijd van de volmachten bij de bank kan tot 6 weken duren. Wij zullen u
berichten vanaf wanneer wij geen papieren bankrekeninguittreksels van u meer nodig hebben.
Met vriendelijke groeten,
Clemmens Accountantskantoor

