Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen - VBB

Florazoom 41 • 2719 HS Zoetermeer
www.brandweer.org 
ledenvbb@brandweer.org 
VBB_org

Doorlopende machtiging voor Europese incasso
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Incassant ID:
Kenmerk/
Lidmaatschapnr:

Nederlandse Vereniging van
Belangstellenden in het Brandweerwezen
Postbus 150
5360 AD
Grave
Nederland
NL52ZZZ405306140000
_____

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
- de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen een doorlopende
incasso-opdracht te sturen naar
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
wegens “contributie lidmaatschap VBB” en/of “een bijdrage verenigingsactiviteiten”
- uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de
Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:

_______________________________

Adres:

_______________________________

Postcode:

_______________________________

Woonplaats:

_______________________________

Land:

_______________________________

Rekeningnummer (IBAN):

_______________________________

Bank Identificatie (BIC):

_______________________________

Plaats en Datum:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Handtekening:

_______________________________

*Voor personen beneden de leeftijd van 18 jaar dient ondertekening plaats te vinden door een wettig vertegenwoordiger
*Zie toelichting machtiging voor Europese incasso achterzijde/bijlage

• IBAN: NL58INGB0002884726 • BIC: INGBNL2A •
Inschrijvingsnummer verenigingsregister Kamer van Koophandel Amsterdam: 40530614

Machtiging voor Europese incasso
Machtigen is gemakkelijk:
- u vergeet niet te betalen;
- u houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken
terug kunt laten boeken;
Een betaling met een Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming
voor geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens en
datum op voorkant, zet uw handtekening en stuur de machtiging naar degene die u
wilt betalen. Deze kan daarmee de betalingen automatisch van uw rekening laten
afschrijven.
Als u het niet eens bent met een betaling kunt u deze binnen acht weken zonder
opgaaf van redenen terug laten boeken.
Machtigen: de gemakkelijke manier van betalen.

Terugboeken? Neem contact op met uw bank.
Indien u een machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving,
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank.
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
te corrigeren.

