Formulier automatische incasso
Blokkeren, aanpassen of blokkade opheffen
Met dit formulier kunt u het volgende doen:
½½

een automatische incasso blokkeren

½½

een bedrijf blokkeren dat bij u incasseert

½½

een blokkade op een incasso of bedrijf opheffen

½½

een incasso aanpassen.

Wilt u weten wat de gevolgen kunnen zijn van een blokkade? Lees dan de laatste bladzijde van dit formulier.

1

UW GEGEVENS

Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Identiteitsbewijs (paspoort/rijbewijs)
Om welke betaalrekening (IBAN) gaat het?

2

N L

AUTOMATISCHE INCASSO’S BLOKKEREN, EEN BEDRIJF BLOKKEREN OF EEN BLOKKADE OPHEFFEN

Zet hieronder een vinkje bij wat u wilt doen. Wilt u een incasso aanpassen? Dat doet u onder punt 3.
2a Betalen met automatische incasso voor de betaalrekening blokkeren of een blokkade opheffen
n Ik wil de mogelijkheid om te betalen met automatische incasso voor de betaalrekening hierboven blokkeren.
n Ik wil mijn blokkade op automatische incasso’s voor de betaalrekening hierboven opheffen.

U hoeft verder geen gegevens meer in te vullen.
2b Een automatische incasso blokkeren of een blokkade opheffen
n Ik wil een automatische incasso blokkeren.
n Ik wil mijn blokkade op een automatische incasso opheffen.

Vul deze gegevens in:
Naam bedrijf
Incassant Identificatie Code
(Deze vindt u in uw bij- en afschrijvingen bij de incasso onder Incassant ID.)
Kenmerk machtiging
Bedrag

€

8.4497.00

(26-01-2018)

Datum afschrijving

1

2c Een bedrijf blokkeren of een blokkade opheffen
n Ik wil een bedrijf blokkeren dat bij mij incasseert.
n Ik wil mijn blokkade opheffen op een bedrijf dat bij mij incasseerde.

Vul deze gegevens in:
Naam bedrijf
Incassant Identificatie Code
(Deze vindt u in uw bij- en afschrijvingen bij de incasso onder Incassant ID.)

3

EEN INCASSO AANPASSEN

3a Maximumbedrag
n Ik wil een maximumbedrag voor een incasso opgeven.
n Ik wil het maximumbedrag voor een incasso opheffen.

Vul deze gegevens in:
Naam bedrijf
Incassant Identificatie Code
(Deze vindt u in uw bij- en afschrijvingen bij de incasso onder Incassant ID.)
Kenmerk machtiging
Datum afschrijving
Maximale bedrag

€

3b Maximaal aantal incasso’s
n Ik wil een maximaal aantal incasso’s per maand instellen.
n Ik wil het maximale aantal incasso’s per maand opheffen dat ik eerder heb ingesteld.

Vul deze gegevens in:
Naam bedrijf
Incassant Identificatie Code
(Deze vindt u in uw bij- en afschrijvingen bij de incasso onder Incassant ID.)
Kenmerk machtiging
Maximaal aantal incasso’s

per maand

Verstuur per e-mail

2

MEER INFORMATIE OVER HET BLOKKEREN VAN AUTOMATISCHE INCASSO’S
U kunt een automatische incasso blokkeren of alle betalingen aan 1 bedrijf. Een automatische incasso aanpassen kan ook. Dus
een maximumbedrag of maximaal aantal incasso’s per maand instellen. Voor elke optie zijn er gevolgen. Hieronder leest u aan
de hand van voorbeelden wat een blokkade kan betekenen.
Blokkeren van alle incasso’s aan een bedrijf
U blokkeert een specifiek bedrijf. Bijvoorbeeld de aanbieder van uw mobiele telefoon, omdat u die niet meer hebt. Maar u hebt
bij hetzelfde bedrijf ook uw vaste telefoonlijn. Als u dan het bedrijf blokkeert, loopt u een betalingsachterstand op voor uw vaste
telefoon. U kunt dan beter de incasso voor uw mobiele telefoon blokkeren.
Blokkeren van automatische incasso’s op uw betaalrekening
U wilt helemaal niets per automatische incasso betalen dus u blokkeert die mogelijkheid op uw betaalrekening. Stel, jaren later
sluit u een abonnement af en u geeft daarvoor een incassomachtiging af. Dan kan het bedrijf niet incasseren en hebt u een
betalingsachterstand.
Maximaal bedrag per maand
U hebt uw telefoonaanbieder gemachtigd om bedragen tot € 50 te incasseren, omdat uw abonnementskosten toch nooit hoger
zijn dan dat bedrag. Maar als u op vakantie gaat, houdt u geen rekening met hogere belkosten voor bellen in het buitenland. Dan
valt uw telefoonrekening toch hoger uit en kan uw telefoonaanbieder niet het juiste bedrag van uw betaalrekening incasseren.
Maximaal aantal incasso’s per maand
U wilt instellen dat uw energiemaatschappij maar 1 keer per maand mag incasseren. Maar als dat bedrijf in december nog een
bedrag wil afschrijven voor de jaarafrekening, kan dat niet. Goed om te weten: Sommige bedrijven incasseren op 1e en de 31e
van de maand.
NEEM EERST CONTACT OP MET HET BEDRIJF DAT INCASSEERT
Twijfelt u over een blokkade? Neem dan contact op met het bedrijf dat bij u incasseert om die incasso in te trekken. Dat kunt
u doen door een brief of rode stoplichtkaart naar het bedrijf te sturen. Komt u er met het bedrijf niet uit? Dan kunt u bij ons de
incasso blokkeren. Doe dit alleen als het echt niet anders kan om betalingsachterstanden te voorkomen.
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