
Machtiging voor automatische Incasso

Machtigen is gemakkelijk:
- u vergeet nooit te betalen;
- u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
- u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken.

Een automatische Incasso kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft.
Noteer uw bankrekeningnummer, naam, adres, postcode + woonplaats en datum op de
aangehechte groene machtigingskaart, zet er uw handtekening onder en stuur uw machtiging 
naar degene die u wilt betalen.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw  
bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U gebruikt dan de gele kaart.
U kunt ook stoppen omdat u gaat verhuizen of omdat u uw lidmaatschap of abonnement opzegt.
U gebruikt dan de rode kaart: intrekking machtiging. U vult de kaart in, stuurt deze op en de
afschrijving stopt. Houdt u bij inzending rekening met enige tijd voor verwerking.

Machtigen: de makkelijkste manier van betalen.

Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die verleend is aan

om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens

Inschrijfnummer

Bankrekeningnummer 

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats

Datum Handtekening

Intrekking machtiging
- invullen in hoofdletters -

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan

om per  (vul termijn in bijvoorbeeld maand, jaar) van zijn/haar ondergenoemde 

bankrekening bedragen af te schrijven wegens

Bankrekeningnummer 

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op de aangehechte kaart is vermeld.

Datum Handtekening

 C.IM.035 11/2009

Machtigingskaart
- invullen in hoofdletters -

Terugboekingskaart
- invullen in hoofdletters -

 Alleen te gebruiken
   voor het terugboeken

 van een automatische
Incasso.

Ondergetekende wordt vooraf
 op de hoogte gesteld van het

moment waarop de afschrijvingen
 bij benadering zullen plaatsvinden.

Op rekeningafschriftnr. is op (datum) een bedrag van e

ten laste van mijn bankrekening geboekt, ten gunste van

Ik geef u opdracht dit bedrag terug te boeken

Bankrekeningnummer 

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats

Datum Handtekening



Intrekking machtiging

Terugboekingskaart

Deze kaart in een envelop verzenden 
naar het bedrijf of instelling waaraan
de betaling wordt gedaan.

Machtigingskaart

Deze kaart in een envelop verzenden 
naar het bedrijf of instelling waaraan
de betaling wordt gedaan.

 
 Deze kaart in een envelop verzenden naar of afgeven
 bij het bankkantoor waar u uw rekening heeft.
 


