Doorlopende machtiging S€PA
Incassant
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Incassant-ID
Kenmerk

Scouting Prinses Irene
Lavadijk 185
4706 KZ
Roosendaal
Nederland
NL04ZZZ201515920000
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Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de incassant om
doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van
uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de incassant.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag
uw bank naar de voorwaarden.
Naam Lid

Rekening
nummer IBAN
Tenaamstelling

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

E-mailadres

Plaats

Datum

Handtekening

 Contactpersoon:
Niels Buijs
 Telefoon: 06 41 95 99 26
 Email: Penningmeester@
scoutingprinsesirene.nl
 HK “De Spinel”
 Lavadijk 185
4706 KZ Roosendaal
 www.scoutingprinsesirene.nl

Toelichting formulier
Het kenmerk is leeg, deze graag leeglaten. Zodra de machtiging is ingevoerd
vind u deze terug in Scouts online. Dit kenmerk vindt u dan terug bij de
afschrijving van uw rekening.
Zorg ervoor dat u de gegevens invult van de persoon die de betaling verricht.
Het e-mail adres dient ook het e-mail adres van de betaler te zijn, dit heeft
geen invloed op andere communicatie die u ontvangt van de vereniging.
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Machtigen is gemakkelijk:
- U vergeet nooit te betalen;
- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende
betalingen;
- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken
terug kunt laten boeken;
- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.
Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar
zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer uw
persoonlijke gegevens en datum op het formulier, zet uw handtekening en
stuur de machtiging naar de incassant. Deze kan daarmee de betalingen
automatisch van uw rekening laten afschrijven.

Afboeking
U wordt voorafgaand aan een afboeking, bijvoorbeeld via het contract of bij een
jaaroverzicht, door de incassant geïnformeerd over het bedrag en moment van
afschrijving.
Terugboeken? Neem contact op met uw bank.
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens
met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. U kunt uw bank ook vóór het
moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese Incassoopdracht tegen te houden. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.
Stopzetten machtiging
U kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld omdat u het
lidmaatschap of abonnement opzegt. U kunt dan een bericht sturen naar de
incassant en de machtiging intrekken. Houd rekening met enige tijd voor
verwerking.
Betalingsverplichting
Het intrekken van de machtiging of het terugboeken van een geïncasseerd
bedrag ontdoet u niet van uw betalingsverplichting.
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