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1 Betalingen naar China 

1.1 Algemeen                                 

Landencode  : CN 

Muntsoortcode : CNY 

IBAN    : Geen IBAN 

Bankrekening : Geen vast formaat, verschilt per bank  

1.2 Gegevens van uw begunstigde in China  

Om uw betaalopdracht naar China te kunnen verwerken is het van belang dat u de 

gegevens van uw begunstigde (rekeningnummer, naam en adres)  volledig en correct 

opgeeft in de betaalopdracht.   

 

U kunt de gegevens van de begunstigde overnemen van uw factuur (zonder afkortingen, 

ga door op de volgende adresregel indien noodzakelijk). Neem in geval van ontbrekende 

gegevens contact op met uw begunstigde. 

1.3 Gegevens van de bank van uw begunstigde in China 

Om uw betaalopdracht naar China correct te kunnen verwerken is het van belang dat u het 

SWIFT adres (BIC code) en eventueel de bankcode  (CNAPS code) van de bank van de 

begunstigde opgeeft in uw betaling. De bankcode bestaat uit 12 cijfers. 

  

U kunt de gegevens van de bank van de begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in 

geval van ontbrekende bankgegevens contact op met uw begunstigde. 

1.4 Aan welke voorwaarden moet een betaling naar China voldoen? 

Een opdracht in Renminbi naar uw begunstigde in China is alleen toegestaan als het een 

betaling is naar een zakelijke rekening wanneer het een levering van goederen of diensten 

betreft. De bank van de begunstigde in China of de lokale toezichthouder in China kan u 

vragen om de onderliggende documenten, zoals bijvoorbeeld de nota, de 

opdrachtbevestiging of het contract. Indien u deze documenten niet kunt verstrekken, of de 

gegevens in de documenten komen niet exact overeen met de informatie in de 

betaalopdracht (bijvoorbeeld de naam van de begunstigde), dan moet de bank van de 

begunstigde of de lokale toezichthouder in China de betaling weigeren.  

 

Het is verplicht de reden van betaling meegeven in de omschrijvingsregels van de 

betaalopdracht door  één van de volgende purpose  codes in te vullen. Geeft u geen 

Reden van Betaling op dan leidt dit tot vertraging of weigering van de betaalopdracht bij de 
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bank van de begunstigde in China. Controleer op uw factuur of bij de begunstigde of het 

een zakelijke rekening betreft en de juiste reden van betaling. 
 
/BUSINESS/CAPITAL TRF   Kapitaaltransacties en investeringen.  

/BUSINESS/CHARITY DONATION  Betalingen naar non-profit organisaties.  

/BUSINESS/CURRENT ACC TXN   Salarisbetalingen, inkomensoverdrachten, 

winstbetalingen, belastingbetalingen, bonus 

en dividend betalingen.  

/BUSINESS/GOODS TRADE   Betalingen ten behoeve van 

goederentransacties.  

/BUSINESS/SERVICE TRADE   Betalingen ten behoeve van 

dienstverleningstransacties. 
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2 Betalingen naar Canada 

2.1 Algemeen 

Landencode  : CA 

Muntsoortcode  : CAD 

IBAN     : Geen IBAN 

Bankrekening : Geen vast formaat, verschilt per bank  

 

2.2 Gegevens van uw begunstigde in Canada  

Om uw betaalopdracht naar Canada te kunnen verwerken is het van belang dat u de 

gegevens van uw begunstigde (rekeningnummer, naam) volledig en correct opgeeft in de 

betaalopdracht.   

 

 

U kunt de gegevens van de begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in geval van 

ontbrekende gegevens contact op met uw begunstigde. 

2.3 Gegevens van de bank van uw begunstigde in Canada 

Om uw betaalopdracht naar Canada correct te kunnen verwerken is het van belang dat u 

het SWIFT adres en de bank code (Canadian Sort Code) van de bank van de begunstigde 

opgeeft in uw betaling. De bank code bestaat uit 9 cijfers en bestaat uit 2 delen: de 

Institution (bank) van 4 cijfers en de Transit (branch) van 5 cijfers. 

 

U kunt de gegevens van de bank van de begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in 

geval van ontbrekende bankgegevens contact op met uw begunstigde. Indien u minder 

cijfers aantreft op uw factuur voor de Institution en/of de Transit, dan dient u de Instutitution 

en/of Transit aan te vullen met behulp van voorloopnullen.  

2.4 Aan welke voorwaarden moet een betaling naar Canada voldoen? 

Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend voor een betaling naar Canada. 
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3 Betalingen naar Hong Kong 

3.1 Algemeen 

Landencode  : HK 

Muntsoortcode : HKD 

IBAN     : Geen IBAN 

Bankrekening : Geen vast formaat, verschilt per bank 

 

3.2 Gegevens van uw begunstigde in Hong Kong 

Om uw betaalopdracht naar Hong Kong te kunnen verwerken is het van belang dat u de 

gegevens van uw begunstigde (rekeningnummer, naam) volledig en correct opgeeft in de 

betaalopdracht.   

 

U dient de gegevens van uw begunstigde exact (zonder afkortingen, ga door op de 

volgende adresregel indien noodzakelijk) over te nemen van uw factuur om vertraging 

en/of weigering van uw betaalopdracht te voorkomen bij de bank van de begunstigde. 

Neem in geval van ontbrekende gegevens contact op met uw begunstigde. 

3.3 Gegevens van de bank van uw begunstigde in Hong Kong 

Om uw betaalopdracht naar Hong Kong correct te kunnen verwerken is het van belang dat 

u het SWIFT adres (BIC code) en de bank code van de bank van de begunstigde opgeeft 

in uw betaling. De bank code bestaat uit 6 cijfers: 3 voor identificatie van de bank en 3 voor 

de branche. 

 

U kunt de gegevens van de bank van de begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in 

geval van ontbrekende bankgegevens contact op met uw begunstigde. 

3.4 Aan welke voorwaarden moet een betaling naar Hong Kong voldoen? 

Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend voor een betaling naar Hong Kong. 
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4 Betalingen naar India 

4.1 Algemeen 

Landencode  : IN  

Muntsoortcode : INR 

IBAN    : Geen IBAN 

Bankrekening : Geen vast formaat, verschilt per bank 

 

4.2 Gegevens van uw begunstigde in India 

Om uw betaalopdracht naar India te kunnen verwerken is het van belang dat u de 

gegevens van uw begunstigde (rekeningnummer, naam) volledig en correct opgeeft in de 

betaalopdracht.   

 

U dient de gegevens van uw begunstigde exact (zonder afkortingen, ga door op de 

volgende adresregel indien noodzakelijk) over te nemen van uw factuur om vertraging 

en/of weigering van uw betaalopdracht te voorkomen bij de bank van de begunstigde.  

Neem in geval van ontbrekende gegevens contact op met uw begunstigde. 

 

4.3 Gegevens van de bank van uw begunstigde in India 

Om uw betaalopdracht naar India correct te kunnen verwerken is het van belang dat u het 

SWIFT adres (BIC code) en de bank code (IFSC code) van de bank van de begunstigde 

opgeeft in uw betaling. De bank code bestaat uit 11 karakters: 4 letters voor identificatie 

van de bank en 7 cijfers voor de identificatie van de branche. 

 

U kunt de gegevens van de bank van de begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in 

geval van ontbrekende bankgegevens contact op met uw begunstigde. 

 

4.4 Aan welke voorwaarden moet een betaling naar India voldoen? 

Het is verplicht  de payment purpose code meegeven in de omschrijvingsregels van de 

betaalopdracht. Geeft u geen payment purpose code van betaling op dan kan dit leiden tot 

weigering van de betaalopdracht bij de bank van de begunstigde in India. U kunt de 

purpose code overnemen van uw factuur. Neem in geval van ontbrekende purpose code 

contact op met uw begunstigde.  
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5 Betalingen naar Indonesië 

5.1 Algemeen 

Landencode  : ID 

Muntsoortcode : IDR (restricted currency) 

IBAN    : Geen IBAN 

Bankrekening : Geen vast formaat, verschilt per bank 

 

5.2 Gegevens van uw begunstigde in Indonesië 

Om uw betaalopdracht naar Indonesië te kunnen verwerken is het van belang dat u de 

gegevens van uw begunstigde (rekeningnummer, naam) volledig en correct opgeeft in de 

betaalopdracht.   

 

U dient de gegevens van uw begunstigde exact (zonder afkortingen, ga door op de 

volgende adresregel indien noodzakelijk) over te nemen van uw factuur om vertraging 

en/of weigering van uw betaalopdracht te voorkomen bij de bank van de begunstigde.  

Neem in geval van ontbrekende gegevens contact op met uw begunstigde. 

5.3 Gegevens van de bank van uw begunstigde in Indonesië 

Om uw betaalopdracht naar Indonesië correct te kunnen verwerken is het van belang dat u 

het SWIFT adres (BIC code) en de bank code van de bank van de begunstigde opgeeft in 

uw betaling. De bank code bestaat uit 7 cijfers. 

 

U kunt de gegevens van de bank van de begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in 

geval van ontbrekende bankgegevens contact op met uw begunstigde. 

5.4 Aan welke voorwaarden moet een betaling naar Indonesië voldoen? 

U moet de reden van betaling meegeven in de omschrijvingsregels van de betaalopdracht. 

Uit de reden van betaling moet duidelijk te herleiden zijn waarvoor de betaling is bedoeld 

(b.v. Rent, Salary, Medical Expenses, etc.). Alleen een factuurnummer is onvoldoende.  

 

Geeft u geen reden van betaling op dan kan dit leiden tot weigering van de betaalopdracht 

bij de bank van de begunstigde in Indonesië.   
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6 Betalingen naar Thailand 

6.1 Algemeen 

Landencode  : TH 

Muntsoortcode : THB 

IBAN    : Geen IBAN 

Bankrekening : Geen vast formaat, verschilt per bank 

 

6.2 Gegevens van uw begunstigde in Thailand 

Om uw betaalopdracht naar Thailand te kunnen verwerken is het van belang dat u de 

gegevens van uw begunstigde (rekeningnummer, naam, adres en woonplaats) volledig en 

correct opgeeft in de betaalopdracht.   

 

U dient de gegevens van uw begunstigde exact (zonder afkortingen, ga door op de 

volgende adresregel indien noodzakelijk) over te nemen van uw factuur om vertraging 

en/of weigering van uw betaalopdracht te voorkomen bij de bank van de begunstigde.  

Neem in geval van ontbrekende gegevens contact op met uw begunstigde. 

6.3 Gegevens van de bank van uw begunstigde in Thailand 

Om uw betaalopdracht naar Thailand correct te kunnen verwerken is het van belang dat u 

het SWIFT adres (BIC code) en eventueel de bankcode van de bank van de begunstigde 

opgeeft in uw betaling. De bankcode bestaat uit 7 cijfers. 

 

U kunt de gegevens van de bank van de begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in 

geval van ontbrekende bankgegevens contact op met uw begunstigde. 

6.4 Aan welke voorwaarden moet een betaling naar Thailand voldoen? 

U moet de reden van betaling meegeven in de omschrijvingsregels van de betaalopdracht. 

Uit de reden van betaling moet duidelijk te herleiden zijn waarvoor de betaling is bedoeld 

(b.v. Rent, Salary, Medical Expenses, etc.). Alleen een factuurnummer is onvoldoende.  

 

Geeft u geen reden van betaling op dan kan dit leiden tot  weigering van de betaalopdracht 

bij de bank van de begunstigde in Thailand.  
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7 Betalingen naar Rusland 

7.1 Algemeen 

Landencode  : RU 

Muntsoortcode : RUB 

IBAN    : Geen IBAN 

Bankrekening : 20 Posities 

 

7.2 Gegevens van uw begunstigde in Rusland 

Om uw betaalopdracht naar Rusland te kunnen verwerken is het van belang dat u de 

gegevens van uw begunstigde (rekeningnummer, naam) volledig en correct opgeeft in de 

betaalopdracht.   

 

U kunt de gegevens van uw begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in geval van 

ontbrekende gegevens contact op met uw begunstigde. 

7.3 Gegevens van de bank van uw begunstigde in Rusland 

Om uw betaalopdracht naar Rusland correct te kunnen verwerken is het van belang dat u 

het SWIFT adres (BIC code) en de bank code (BIK code) van de bank van de begunstigde 

opgeeft in uw betaling. De bank code bestaat uit 9 cijfers. 

 

U kunt de gegevens van de bank van de begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in 

geval van ontbrekende bankgegevens contact op met uw begunstigde. 

7.4 Aan welke voorwaarden moet een betaling naar Rusland voldoen? 

U moet de reden van betaling (VO code) meegeven in de omschrijvingsregels van de 

betaalopdracht. Geeft u geen reden van betaling op dan kan dit leiden tot weigering van de 

betaalopdracht bij de bank van de begunstigde in Rusland. Vraag uw begunstigde om de 

juiste reden van betaling / VO code.  

 

Daarnaast moet u het fiscale nummer van uw begunstigde meegeven in de betaling, de 

zogenaamde INN code voor Russische ingezetene en bedrijven of de KIO code voor 

buitenlandse entiteiten in Rusland. De INN code bestaat uit INN gevolgd door 10 cijfers, de 

KIO code bestaat uit KIO gevolgd door 5 cijfers.  Geeft u geen fiscaalnummer op van uw 

begunstigde dan kan dit leiden tot vertraging of weigering van de betaalopdracht bij de 

bank van de begunstigde in Rusland. 

Kijk op uw factuur of neem contact op met uw begunstigde voor de juiste reden van 

betaling en/of het juiste fiscale nummer van uw begunstigde in Rusland. 
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Deze gegevens dient u als volgt op te geven in de omschrijvingsregels van de betaling: de 

reden van betaling (VO code), gevolgd door het fiscale nummer (INN code of KIO code), 

gevolgd door de bank code (BIK code) en ten slotte “tax included/excluded”.  

 

Voor betalingen aan instanties die onder de Russische overheid vallen,  zogenoemde 

budget betaling (vb betaling aan douane of belastingen)   dient u een  Tax Payer Status 

Code op te geven in de omschrijvingsregels van de betaling.  Een budget betaling is een 

betaling waarvan de eerste 5 posities van de rekening van de begunstigde gelijk zijn aan 

40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603 of 40703.  De Tax Payer Status Code is een 

numerieke code die dient ter identificatie van de betaler aan de kant van de begunstigde.  

De code wordt voorafgegaan door een S. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de 

beschikbare codes en de daarbij behorende instanties. 

 
S01 Legal entity tax bearer 

S02 Tax agent 

S03 Organisation of the federal postal communications which compiled the 

instruction on the transfer of monetary resources on each payment of a 

natural person 

S04 Tax body.  

S05 Federal Bailiff Service and its territorial bodies 

S06 Legal entity participant of foreign trade activities 

S07 customs body 

S08 Payer being a legal entity, individual businessman, notary engaged in 

private practices, lawyer who has established a lawyer's office, head of a 

peasant farm that remits monetary resources in making payments to the 

budgetary system of the Russian Federation (except for taxes, fees, 

insurance contributions and other payments administered by tax agencies) 

S09 Individual businessman tax bearer (payer of duty, insurance contributions 

and other payments administered by tax authorities) 

S10 notary tax bearer (payer of duty, insurance contributions and other 

payments administered by tax authorities) engaged in private practice 

S11 lawyer tax bearer (payer of duty, insurance contributions and other 

payments administered by tax authorities) who founded a lawyer's bureau,  

S12 tax bearer (payer of duty, insurance contributions and other payments 

administered by tax authorities) - head of a peasant (farmer) economy 

S13 taxpayer (payer of fees for making by tax authorities actions relevant in law, 

insurance contributions and other payments administered by tax 

authorities) being a natural person 

S15 Credit organisation (branch of a credit organisation), payment agent, the 

organisation of the federal postal communications which compiled the 

payment order for a total sum with the register on transfer of monetary 

resources received from natural persons payers 
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S16 Natural person participant of foreign trade activities 

S17 Individual businessman participant of foreign trade activities 

S18 Payer of customs payments who is not customs applicants on whom the 

legislation of the Russian Federation imposes the liability on making 

customs payments 

S19 Organisations and their branches (hereinafter referred to as organisations) 

that compiled the instruction on the remittance of monetary resources 

withheld from wages (income) of the natural person debtor towards the 

repayment of debts on payments into the budgetary system of the Russian 

Federation on the ground of the enforcement document directed to the 

organisation in accordance with the established procedure 

S20 Credit organisation (a branch of a credit organisation), the payment agent, 

that compiled the instruction on the transfer of monetary resources on each 

payment of a natural person 

S21 Responsible participant of a consolidated group of tax bearers 

S22 Participant of the consolidated group of tax bearers 

S23 Social Insurance Fund of the Russian Federation 

S24 Payer being a natural person who transfers monetary resources in payment 

of fees, insurance contributions administered by the Social Insurance Fund 

of the Russian Federation and other payments to the budgetary system of 

the Russian Federation (except for the fees for making by tax authorities 

actions relevant in law and other payments administered by tax and 

customs authorities) 

S25 Guarantor banks that compiled the instruction on the transfer of monetary 

resources into the budgetary system of the Russian Federation during the 

return of the value added tax, excessively received by the tax bearer (set 

off to it (him)) in a declaratory procedure, as well as during the payment of 

the excises estimated on the sales operations of excisable goods for 

beyond the limits of the territory of the Russian Federation, and excises on 

alcoholic and (or) excisable produce containing alcohol 

S26 Founders (participants) of the debtor, owners of the property of the debtor - 

unitary enterprise or third parties that compiled the instruction on the 

transfer of monetary resources on repayment of claims to the debtor on the 

making of obligatory payments, included in the register of creditors' claims 

during the operations used in bankruptcy proceedings 
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8 Betalingen naar de Verenigde Staten 

8.1 Algemeen 

Landencode  : US 

Muntsoortcode : USD 

IBAN    : Geen IBAN 

Bankrekening : Geen vast formaat, verschilt per bank 

8.2 Gegevens van uw begunstigde in de Verenigde Staten? 

Om uw betaalopdracht naar de Verenigde Staten te kunnen verwerken is het van belang 

dat u de gegevens van uw begunstigde (rekeningnummer, naam, adres en woonplaats) 

volledig en correct opgeeft in de betaalopdracht.   

 

U kunt de gegevens van uw begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in geval van 

ontbrekende gegevens contact op met uw begunstigde. 

8.3 Gegevens van de bank van uw begunstigde in de Verenigde Staten? 

Om uw betaalopdracht naar de Verenigde Staten correct te kunnen verwerken is het van 

belang dat u het SWIFT adres (BIC code) en de bank code (Fedwire, CHIPS of ABA code) 

van de bank van de begunstigde opgeeft in uw betaling. De bank code bestaat uit 9 cijfers. 

 

U kunt de gegevens van de bank van de begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in 

geval van ontbrekende bankgegevens contact op met uw begunstigde. Als de bank van de 

begunstigde geen SWIFT adres heeft kunt u het SWIFT adres van onze correspondent 

bank als intermedairy bank opgeven in de betaling (Bank of NY Mellon, IRVTUS3N). 

 

8.4 Aan welke voorwaarden moet een betaling naar de Verenigde Staten 

voldoen? 

Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend voor een betaling naar de Verenigde Staten. 
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9 Betalingen naar Mexico 

9.1 Algemeen 

Landencode  : MX 

Muntsoortcode : MXN 

IBAN    : Geen IBAN 

Bankrekening : 18 Posities   

 

9.2 Gegevens van uw begunstigde in Mexico? 

Om uw betaalopdracht naar Mexico te kunnen verwerken is het van belang dat u de 

gegevens van uw begunstigde (rekeningnummer,  naam, adres en woonplaats) volledig en 

correct opgeeft in de betaalopdracht.   

 

U kunt de gegevens van uw begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in geval van 

ontbrekende gegevens contact op met uw begunstigde. 

9.3 Gegevens van de bank van uw begunstigde in Mexico? 

Om uw betaalopdracht naar Mexico correct te kunnen verwerken is het van belang dat u 

het SWIFT adres (BIC code) en eventueel de bankcode van de bank van de begunstigde 

opgeeft in uw betaling. De bankcode bestaat uit 3 cijfers. 

 

U kunt de gegevens van de bank van de begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in 

geval van ontbrekende bankgegevens contact op met uw begunstigde. 

9.4 Aan welke voorwaarden moet een betaling naar Mexico voldoen? 

Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend voor een betaling naar Mexico. 

.   
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10  Betalingen naar de Filipijnen 

10.1 Algemeen 

Landencode  : PH 

Muntsoortcode : PHP 

IBAN    : Geen IBAN 

Bankrekening : Geen vast formaat, verschilt per bank 

10.2 Gegevens van uw begunstigde in de Filipijnen? 

Om uw betaalopdracht naar de Filipijnen te kunnen verwerken is het van belang dat u de 

gegevens van uw begunstigde (rekeningnummer, naam, adres en woonplaats) volledig en 

correct opgeeft in de betaalopdracht.   

 

U dient de gegevens van uw begunstigde exact (zonder afkortingen, ga door op de 

volgende adresregel indien noodzakelijk) over te nemen van uw factuur om vertraging 

en/of weigering van uw betaalopdracht te voorkomen bij de bank van de begunstigde.  

Neem in geval van ontbrekende gegevens contact op met uw begunstigde. 

 

10.3 Gegevens van de bank uw begunstigde in de Filipijnen? 

Om uw betaalopdracht naar de Filipijnen correct te kunnen verwerken is het van belang 

dat u het SWIFT adres (BIC code) ) en eventueel de bank code van de bank van de 

begunstigde opgeeft in uw betaling. De bankcode bestaat uit 9 cijfers. 

 

U kunt de gegevens van de bank van de begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in 

geval van ontbrekende bankgegevens contact op met uw begunstigde. 

10.4 Aan welke voorwaarden moet een betaling naar de Filipijnen voldoen? 

U moet de reden van betaling  meegeven in de omschrijvingsregels van de betaalopdracht. 

Uit de reden van betaling moet duidelijk te herleiden zijn waarvoor de betaling is bedoeld 

(b.v. Rent, Salary, Medical Expenses, etc.). Alleen een factuurnummer is onvoldoende.  

 

Geeft u geen reden van betaling op dan kan dit leiden tot weigering van de betaalopdracht 

bij de bank van de begunstigde in de Filipijnen.  
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11 Betalingen naar Jordanië 

11.1 Algemeen 

Landencode  : JO 

Muntsoortcode : JOD 

IBAN    : 30 posities, verplicht  

Bankrekening : Zie IBAN  

 

11.2 Gegevens van uw begunstigde in Jordanië. 

Om uw betaalopdracht naar Jordanië te kunnen verwerken is het van belang dat u de 

gegevens van uw begunstigde (IBAN nummer, naam, adres en woonplaats) volledig en 

correct opgeeft in de betaalopdracht.   

 

Het formaat van de IBAN van uw begunstigde in Jordanië is 12AB ABCD 1234 1234 
1234 1234 1234 12. 
 

U kunt de gegevens van uw begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in geval van 

ontbrekende gegevens contact op met uw begunstigde. 

 

11.3 Gegevens van de bank van uw begunstigde in Jordanië. 

Om uw betaalopdracht naar Jordanië correct te kunnen verwerken is het van belang dat u 

het SWIFT adres (BIC code) van de bank van de begunstigde opgeeft in uw betaling.  

 

U kunt de gegevens van de bank van de begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in 

geval van ontbrekende bankgegevens contact op met uw begunstigde. 

11.4 Aan welke voorwaarden moet een betaling naar Jordanië voldoen? 

Het is verplicht om payment purpose code mee te geven bij de omschrijvingsregels van de 

betaalopdracht. Geeft u geen purpose code mee bij de betaling dan kan dit leiden tot 

weigering van de betaalopdracht bij de bank van de begunstigde in Jordanië.  

 

U kunt de purpose code overnemen van uw factuur. Neem in geval van ontbrekende 

purpose code contact op met uw begunstigde.  

 

.  
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12 Betalingen naar Nepal 

12.1 Algemeen 

Landencode  : NP 

Muntsoortcode : NPR (restricted currency) 

IBAN    : Geen IBAN  

Bankrekening : Geen vast formaat, verschilt per bank 

 

12.2 Gegevens van uw begunstigde in Nepal. 

Om uw betaalopdracht naar Nepal te kunnen verwerken is het van belang dat u de 

gegevens van uw begunstigde (rekeningnummer, naam, adres en telefoonnummer) 

volledig en correct opgeeft in de betaalopdracht.   

 

U dient de gegevens van uw begunstigde exact (zonder afkortingen, ga door op de 

volgende adresregel indien noodzakelijk) ver te nemen van uw factuur om vertraging en/of 

weigering van uw betaalopdracht te voorkomen bij de bank van de begunstigde. Neem in 

geval van ontbrekende gegevens contact op met uw begunstigde. 

12.3 Gegevens van de bank van uw begunstigde in Nepal. 

Om uw betaalopdracht naar Nepal correct te kunnen verwerken is het van belang dat u het 

SWIFT adres (BIC code) en eventueel de bank code van de bank van de begunstigde 

opgeeft in uw betaling. De bank code bestaat uit 8 cijfers. 

 

U kunt de gegevens van de bank van de begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in 

geval van ontbrekende bankgegevens contact op met uw begunstigde. 

12.4 Aan welke voorwaarden moet een betaling naar Nepal voldoen? 

U moet de reden van betaling  meegeven in de omschrijvingsregels van de betaalopdracht. 

Uit de reden van betaling moet duidelijk te herleiden zijn waarvoor de betaling is bedoeld 

(b.v. Rent, Salary, Medical Expenses, etc.). Alleen een factuurnummer is onvoldoende.  

 

Geeft u geen reden van betaling op dan kan dit leiden tot weigering van de betaalopdracht 

bij de bank van de begunstigde in Nepal.  
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13 Betalingen naar Egypte 

13.1 Algemeen 

Landencode  : EG 

Muntsoortcode : EGP 

IBAN    : Geen IBAN  

Bankrekening : Geen vast formaat, verschilt per bank 

 

13.2 Gegevens van uw begunstigde in Egypte. 

Om uw betaalopdracht naar Egypte te kunnen verwerken is het van belang dat u de 

gegevens van uw begunstigde (rekeningnummer, naam, adres en telefoonnummer) 

volledig en correct opgeeft in de betaalopdracht.   

 

U dient de gegevens van uw begunstigde exact over te nemen van uw factuur om 

vertraging en/of weigering van uw betaalopdracht te voorkomen bij de bank van de 

begunstigde. Neem in geval van ontbrekende gegevens contact op met uw begunstigde. 

13.3 Gegevens van de bank van uw begunstigde in Egypte. 

Om uw betaalopdracht naar Egypte correct te kunnen verwerken is het van belang dat u 

het SWIFT adres (BIC code) van de bank van de begunstigde opgeeft in uw betaling. 

 

U kunt de gegevens van de bank van de begunstigde overnemen van uw factuur. Neem in 

geval van ontbrekende bankgegevens contact op met uw begunstigde. 

13.4 Aan welke voorwaarden moet een betaling naar Egypte voldoen? 

U moet de reden van betaling  meegeven in de omschrijvingsregels van de betaalopdracht. 

Uit de reden van betaling moet duidelijk te herleiden zijn waarvoor de betaling is bedoeld 

(b.v. Rent, Salary, Medical Expenses, etc.). Alleen een factuurnummer is onvoldoende.  

 

Geeft u geen reden van betaling op dan kan dit leiden tot weigering van de betaalopdracht 

bij de bank van de begunstigde in Egypte. 

 

 

 


