
Landspecifieke en regiospecifieke disclaimers 

Verenigde Staten en Canada: 
© 2023 Wells Fargo Bank, N.A. Voor producten en diensten is kredietgoedkeuring vereist. Wells Fargo 

Distribution Finance ("DF") is de handels- of bedrijfsnaam in de Verenigde Staten en Canada voor bepaalde 

voorraadfinanciering (floor planning), apparatuurfinanciering, werkkapitaalfinanciering en 

debiteurenfinancieringsdiensten van Wells Fargo & Company en haar dochterondernemingen, waaronder 

Wells Fargo Commercial Distribution Finance, LLC, Wells Fargo Capital Finance, LLC, Wells Fargo Bank, 

N.A., Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC, Wells Fargo Financial Leasing, Inc., Wells Fargo 

Equipment Finance, Inc., Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada en Wells Fargo Equipment Finance 

Company. 

Latijns-Amerika: 
Wells Fargo & Company ("Wells Fargo") doet wereldwijd zaken via verschillende bedrijven binnen en buiten de 

VS, waaronder naar behoren geautoriseerde en gereguleerde dochterondernemingen en gelieerde 

ondernemingen. Het is mogelijk dat niet alle producten en diensten in alle landen beschikbaar zijn. Elke 

situatie moet afzonderlijk worden beoordeeld en is onderworpen aan de plaatselijke regelgeving. 

EMEA: 
Wells Fargo Bank International Unlimited Company ("WFBI") is een besloten vennootschap met onbeperkte 

aansprakelijkheid naar het recht van de Republiek Ierland, met hoofdkantoor en statutaire zetel te 5th Floor, 2 

Harbourmaster Place, I.F.S.C., Dublin 1, Ierland. WFBI is geregistreerd bij het Irish Companies Registration 

Office onder registratienummer 429222. WFBI heeft een geregistreerde vestiging in Duitsland die is 

ingeschreven in het handelsregister (Handelsregister) van de lagere rechtbank (Amtsgericht) van Frankfurt 

onder registratienummer HRB 86699 en haar hoofdvestiging in Duitsland is Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 

Frankfurt am Main. WFBI wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Het bijkantoor van WFBI staat 

gedeeltelijk onder toezicht van de Duitse federale financiële toezichthoudende autoriteit (Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht - de "BaFin"). 

Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited ("WFCF UK") is een besloten vennootschap naar het recht van 

Engeland en Wales met hoofdkantoor en statutaire zetel te 33 King William Street, Londen EC4R 9AT. WFCF 

UK is geregistreerd bij het Companies House van het Verenigd Koninkrijk onder ondernemingsnummer 

02656007. 

China: 
Wells Fargo CDF Commercial Factoring (China) Company Limited, een rechtsgeldig gevestigd bedrijf in de 

Volksrepubliek China, is een dochteronderneming van Wells Fargo & Company. Wells Fargo CDF Commercial 

Factoring (China) Company Limited wordt gecontroleerd door en is onderworpen aan de toepasselijke 

commerciële factoringmaatschappijvoorschriften uitgevaardigd door de China Banking and Insurance 



Regulatory Commission (CBIRC) en het Tianjin Local Financial Supervision Bureau en heeft geen vergunning 

van of wordt niet gereguleerd door de CBIRC als handelsbank in de Volksrepubliek China. 

Hongkong en Singapore: 
Wells Fargo CDF International Pte. Ltd. (WFCDFI) is een dochteronderneming van Wells Fargo & Company en 

WFCDFI is niet (i) erkend, goedgekeurd of gereglementeerd in Hongkong door de Hong Kong Monetary 

Authority als een erkende instelling, erkende geldmakelaar of lokaal vertegenwoordigingskantoor van een 

buitenlandse bank, of gelicentieerd of dan wel geregistreerd bij de Securities and Futures Commission of (ii) 

gelicentieerd, goedgekeurd, geregistreerd of gereglementeerd in Singapore door de Monetary Authority van 

Singapore als een gelicentieerde bank of een vertegenwoordigingskantoor van een buitenlandse bank, 

erkende handelsbank of erkende geldmakelaar of houder van een vergunning voor kapitaalmarktdiensten. 

Korea: 
Wells Fargo Bank, filiaal Seoel is een buitenlands bankfiliaal gelicentieerd in de Republiek Korea en 

gereglementeerd door de Financial Services Commission. 

Australië: 
Wells Fargo International Finance (Australia) Pty Ltd is een dochteronderneming van Wells Fargo & Company, 

een bedrijf dat niet bevoegd is door de Australian Prudential Regulation Authority (APRA) als Authorised 

Deposit-taking Institutions (ADI’s) in Australië of heeft geen vergunning van of wordt niet gereguleerd door de 

Australian Securities and Investments Commission (ASIC) als licentiehouder voor financiële diensten in 

Australië.  

Nieuw-Zeeland: 
Wells Fargo International Finance (New Zealand) Limited is een dochteronderneming van Wells Fargo & 

Company, een bedrijf dat niet geregistreerd staat, geen vergunning heeft van of niet gereguleerd wordt door de 

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) als geregistreerde bank of een non-bank depositonemer in Nieuw-

Zeeland. 

 


	Verenigde Staten en Canada:
	EMEA:
	China:
	Hongkong en Singapore:
	Korea:
	Australië:
	Nieuw-Zeeland:

