Doorlopende machtiging S€PA
Naam incassant :
Caravanstalling Mulder B.V.
Adres incassant :
Verbindingsweg 9
Postcode incassant :
2914 LH
Woonplaats incassant :
Nieuwerkerk aan den IJssel
Land incassant :
Nederland
Incassant ID :
NL43ZZZ244296990000
Machtigingskenmerk: < uw overeenkomst nr. > - < datum ondertekening dd/mm/jjjj>
(bijvoorbeeld: 25-01/09/2015 als uw overeenkomstnummer 25 is en u dit formulier op 1 september
2015 heeft ondertekend)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming:
aan Caravanstalling Mulder BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de stalling van uw eigendom en de variabele
kosten hiervoor
en
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Caravanstalling Mulder BV.
Caravanstalling Mulder BV stuurt u ten minste 2 dagen voor afschrijving een e-mail met daarin: het
machtigingskenmerk, het af te schrijven bedrag, een specificatie hiervan en de uitvoeringsdatum.
De algemene voorwaarden van Caravanstalling Mulder BV zijn van toepassing. Als een incasso
niet lukt door onvoldoende saldo op uw rekening, of als u het afgeschreven bedrag onterecht terug
laat boeken, brengen we u administratiekosten in rekening.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Er wordt afgeschreven op of rond de laatste werkdag voor een periode: (aankruisen wat u wilt)
Ieder(e):
O maand
O 2 maanden
O 3 maanden
O 4 maanden
O half jaar
O heel jaar
De stallingkosten voor de komende gekozen periode, en de nog niet betaalde gemaakte variabele
kosten.
Achternaam :

……………………………………………..

Adres :

……………………………………………..

Postcode en woonplaats :

………..……………….……………………

Land ( alleen invullen als dit niet Nederland is): ………..……………….…………………………
Overeenkomstnummer :

………………………………………………

E-mail adres(sen) voor de verplichte vooraankondigingen van afschrijving: ……………….…………
IBAN-Rekeningnummer :

………..……………………………………

Bank Identificatie (alleen bij buitenlands rekeningnummer) :…..………………………………….
Plaats en datum :

…..………………….…..……………………

Handtekening:

…..………………….…..……………………

