ffi

SEPA

Machtiging voor standaard Europese
U wordt

-

via het contract of b¡j

-

Doorlopende machtiging

SEPA

Hiermæ gæf¡k tætemm¡ng aan de hierondergmæmde

Machtigen is gemakkelijk:

-

incasso

voorafgaand aan een afboeking, bijvoorbeeld

jaarovezichf door

Gemeente Bladel

Naam

U bespaart u2elf de rompslomp van het steeds

incassant geïnformeerd over het bedrag en moment van

Adres

Postbus

regelen van lerugkerende betalingen;

afschrijving. Als u het nieteens bent met een betaling, kunt

Postcode en plaats

5530 AA Bladel

U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag

u deze binnen 8

Land

Nederland

binnen 8 weken terug kunt laten boeken;

laten boeken.

U vergeet nooit

te betalen;

weken zonder opgaaf

van reden terug

automat¡rh van mün rckening afte laten schr¡jven:

Gegevens incassant (bedrijf/¡nstell¡ng)

de

een

¡ncassant om betal¡ngen

11

lncassanr tD or

NL37777172725660000

Kenmerk machtig¡ng

U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.

door ondertekening van dit fomul¡er macht¡g ik de incasant om doorlopende incasr-opdrachten te sturen naar m¡in ba¡k om betalingen van mijn rcken¡ng afte s(hrìiven, en
verleen ¡k tælemm¡ng aån mijn bank om doorlopend een bedrag van m¡in reken¡ng

Een betaling met een standaard Europese incasso

I

kan

afle

schrijven {Ðwegens

u uw

lidmaatschap of abonnement opzegt. U kunt

plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door het

omdat

afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens

dan de Rode kaart'lntrekken machtiging' gebruiken. U vult

en datum op de aangehechte Groene machtigingskaart, zet uw

de kaarr in, stuurtdezeop naarde incassanten de afschrijvin-

handtekening en stuur de machtiging naar degene die u wilt

gen stoppen. Houd rekening met enige tijd voor verwerking.

Mijn gegevens
Blc

Rekeningnummer (IBAN)

betalen. Deze kan daarmee de betalingen automatisch van uw
rekening laten afschrijven.

Postcode en plaats

Land
Handtekening

Datum

o hgqeEnsstan S uw &ningdlsdiftof hdædch da u€n de incs¿ft hdoßangel
aìals u her riet æni þnr meteen l¡chdjíng künÌ u dae tunterugtubn. kêm hiemrbnnen 8kh¡ n¿âkhdjüng6madqmd
ß'Blc: de Bant ldenlfi@iecdei5 geen wp¡dtEH üj NederhndtelMNieþnhgnum@ß

Terugboeken? Neem contact op met uw

bank.

afschriiving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen

I

incffint

om betal¡ngen

Gemeente Bladel

Naãm

1l

Adres

Postbus

Postcode en plaals

5530 AA Bladel

Land

Nederland

tncassanr lD

(1'

I

NL37222172725660000

Kenmerk machtiging

Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, kunt u

tot

13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit 1e corrigeren.

namaonteliike hclaslinoen

Reden betaling

Mijn gegevens
Blc

Rekeningnummer (IBAN)

c)

Naam ondergetekende
Adres
Postcode en plaats
Land
Handtekening

Datum

lnformeer bij uw bank naar de voorwaarden.

aulomalifh van mijn

cegeyens incassant (bedrijf/instelling)

contact op met uw bank.

Europese incasso-opdracht tegen Îe houden.

brk

lntrekken machtiging

weken na afschrijving

U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard

M

SEPA
H¡emæ trek ik de macht¡ging ¡n d¡e ik l€b verleend æn de hierondø genoemde
rekening afte laten schrijven:

lndien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het n¡et eens met een

ß)

Naam ondergetekende
Adres

SEPA

oemeenteliike belasti noen

U kunt de automatische betaling ook stoppen. bijvoorbeeld

o
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