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Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso
Examples of authorisation forms (mandates) for standard European Direct Debit

Doorlopend – recurrent

SEPA

Doorlopende machtiging


LOGO
INCASSANT

      

Naam

: <naam incassant>

Adres

: <adres incassant>

Postcode

: <postcode incassant>

Woonplaats : <woonplaats incassant>

Land

: <land incassant>

Incassant ID : <incassant id>

Kenmerk machtiging : <kenmerk machtiging>
Reden betaling

: optioneel

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan <naam 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 <naam 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.

A. van den Bos

Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Land

:

IBAN

:0

Bank Identificatie [BIC]*

:1

Plaats en datum

:1  Amsterdam,

Beethovenstraat 34			
3851 AF

Woonplaats : Amstelveen

Nederland			
NL99 Bank 1234567890

BANK NL2A			
1 juli 2012

Handtekening :

*Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

Eenmalig – single (one off)

SEPA

Eenmalige machtiging

LOGO
INCASSANT

      

Naam

: <naam incassant>

Adres

: <adres incassant>

Postcode

: <postcode incassant>

Woonplaats : <woonplaats incassant>

Land

: <land incassant>

Incassant ID : <incassant id>

Kenmerk machtiging : <kenmerk machtiging>
Reden betaling

: optioneel

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan <naam incassant> om een eenmalige incasso-opdracht te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van <naam 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.

:

Adres

:

Postcode

:

Land

:

IBAN

:0

Bank Identificatie [BIC]*

:1

Plaats en datum

:1  Amsterdam,

*Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.
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A. van den Bos

Naam
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Beethovenstraat 34			
3851 AF

Woonplaats : Amstelveen

Nederland			
NL99 Bank 1234567890

BANK NL2A			
1 juli 2012

Handtekening :

			

Doorlopend – recurrent

Voorbeelden machtigingsformulieren zakelijke Europese incasso
Examples of authorisation forms (mandates) for business to business European Direct Debit

Zakelijke (business-to-business) doorlopende machtiging

LOGO
INCASSANT

SEPA

      

		

Naam

: <naam incassant>

Adres

: <adres incassant>

Postcode

: <postcode incassant>

Woonplaats : <woonplaats incassant>

Land

: <land incassant>

Incassant ID : <incassant id>

		

Kenmerk machtiging : <kenmerk machtiging>
Reden betaling

: optioneel

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan <naam incassant> om zakelijke 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 <naam incassant>.
Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor zakelijke incassotransacties tussen bedrijven. Na afschrijving heeft u geen recht om het
bedrag terug te laten boeken. U heeft wel het recht om uw bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van uw rekening. U kunt dit
doen tot en met de dag waarop de afschrijving zou plaatsvinden. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

A. van den Bos

Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Land

:

IBAN

:0

Bank Identificatie [BIC]*

:1

Plaats en datum           

:1  Amsterdam,

Beethovenstraat 34			
3851 AF

Woonplaats : Amstelveen

Nederland			
NL99 Bank 1234567890

BANK NL2A			
1 juli 2012

Handtekening :

*Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.
*GeenLet
verplicht
bij Nederlands
op: uveld
w bank
mag deIBAN.
zakelijke

Europese incasso alleen van uw rekening afschrijven als u de machtiginggegevens heeft geregistreerd
bij uw bank. Informeer bij uw bank hoe u dit kunt doen.

Eenmalig – single (one off)

Zakelijke (business-to-business) eenmalige machtiging

LOGO
INCASSANT

Naam

: <naam incassant>

Adres

: <adres incassant>

     

SEPA

      

Postcode

: <postcode incassant>

Woonplaats : <woonplaats incassant>

Land

: <land incassant>

Incassant ID : <incassant id>

Kenmerk machtiging : <kenmerk machtiging>
Reden betaling

: optioneel

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan <naam incassant> om eenmalig een zakelijke incasso-opdracht te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van <naam incassant>.
Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor zakelijke incassotransacties tussen bedrijven. Na afschrijving heeft u geen recht om het
bedrag terug te laten boeken. U heeft wel het recht om uw bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van uw rekening. U kunt dit
doen tot en met de dag waarop de afschrijving zou plaatsvinden. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

A. van den Bos

Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Land

:

IBAN

:0

Bank Identificatie [BIC]*

:1

Plaats en datum           

:1  Amsterdam,

Beethovenstraat 34			
3851 AF

Woonplaats : Amstelveen

Nederland			
NL99 Bank 1234567890

BANK NL2A			
1 juli 2012

Handtekening :

*Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.
*GeenLet
verplicht
bij Nederlands
op: uveld
w bank
mag deIBAN.
zakelijke

Europese incasso alleen van uw rekening afschrijven als u de machtiginggegevens heeft geregistreerd
bij uw bank. Informeer bij uw bank hoe u dit kunt doen.
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Recurrent - doorlopend
		

Examples of authorisation forms (mandates) for standard European Direct Debit
Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso

Mandate for recurrent collections

SEPA

      

Name

: <name creditor>

Address

: <address creditor>

Postal code

: <postal code creditor>

City

Country

: <country creditor>

Creditor Identifier : <creditor id>

Mandate reference

: <mandate reference>

LOGO
INCASSANT

: <city creditor>

Reason for payment : optional
By signing this mandate form, you authorise <name of creditor> to send recurrent collection instructions to your bank to debit your
account and your bank to debit your account on a recurrent basis in accordance with the instructions from <name of creditor>.
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank.
A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. Ask your bank for the conditions.

A. van den Bos

Name

:

Address

:

Postal code

:

Country

:

IBAN

:0

Identification Code (BIC)*

:1

Place and date

:1  Amsterdam,

Beethovenstraat 34			
3851 AF

City : Amstelveen

Nederland			
NL99 Bank 1234567890

BANK NL2A			
2 July 2012

Signature :

*Not a mandatory field for Dutch IBAN.

Single (one off) - eenmalig

SEPA

Mandate for a single collection
Name

: <name creditor>

Address

: <address creditor>

LOGO
INCASSANT

      

Postal code

: <postal code creditor>

City

Country

: <country creditor>

Creditor Identifier : <creditor id>

: <city creditor>

Mandate reference

: <mandate reference>

Reason for payment : optional
By signing this mandate form, you authorise <name of creditor> to send a single collection instruction to your bank to debit your
account and you authorise your bank to debit your account once in accordance with the instructions from <name of creditor>.
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank.
A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. Ask your bank for the conditions.

Name
Address

:

Postal code

:

Country

:

IBAN

:0

A. van den Bos

Beethovenstraat 34			
3851 AF

NL99 Bank 1234567890

BANK NL2A			

Identification Code (BIC)*

:1

:1  Amsterdam,
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City : Amstelveen

Nederland			

Place and date
*Not a mandatory field for Dutch IBAN.
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:

2 July 2012

Signature :

			
			
		
		
Recurrent - doorlopend
			
		

		
		

Examples of authorisation forms (mandates) for business to business European Direct Debit
Voorbeelden machtigingsformulieren zakelijke Europese incasso

Mandate for recurrent business-to-business collections

LOGO
creditor

Name

: <name creditor>

Address

: <address creditor>

		

SEPA
      

Postal code

: <postal code creditor>

City

Country

: <country creditor>

Creditor Identifier : <creditor id>

: <city creditor>

Mandate reference

: <mandate reference>

Reason for payment : optional
By signing this mandate form, you authorise <name of creditor> to send recurrent business-to-business collection instructions to
your bank to debit your account and you authorise your bank to debit your account on a recurrent basis in accordance with the
instructions from <name of creditor>.
This mandate is only intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account
has been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due.
Ask your bank for the conditions on which this may be done.

Name

:

Address

:

Postal code

:

Country

:

IBAN

:0

A. van den Bos

Beethovenstraat 34			
3851 AF

City : Amstelveen

Nederland			
NL99 Bank 1234567890

BANK NL2A			

Identification Code (BIC)*

:1

Place and date

:1  Amsterdam,

1 July 2012

Signature :

*Not a mandatory field for NL IBAN.
*GeenPlease
verplichtnote:
veld bijY
Nederlands
IBAN.
our bank
may debit the European business-to-business collection to your account only if you have registered the

mandate information with your bank. Ask your bank how you can do this.

Single (one off) - eenmalig

Mandate for a single business-to-business collection

LOGO
INCASSANT

Name

: <name creditor>

Address

: <address creditor>

     

SEPA

      

Postal code

: <postal code creditor>

City

Country

: <country creditor>

Creditor Identifier : <creditor id>

: <city creditor>

Mandate reference

: <mandate reference>

Reason for payment : optional
By signing this mandate form, you authorise <name of creditor> to send a single business-to-business collection instruction to
your bank to debit your account and you authorise your bank to debit your account once in accordance with the instructions from
<name of creditor>.
This mandate is only intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account
has been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due.
Ask your bank for the conditions on which this may be done.

Name

:

Address

:

Postal code

:

A. van den Bos

Beethovenstraat 34			
3851 AF

City : Amstelveen

Nederland			

Country

:

IBAN

:0

Identification Code (BIC)*

:1

Place and date

:1  Amsterdam,

NL99 Bank 1234567890

BANK NL2A			
1 July 2012

Signature :

*Not a mandatory field for NL IBAN.
*GeenPlease
verplichtnote:
veld bijY
Nederlands
IBAN.
our bank
may debit the European business-to-business collection to your account only if you have registered the

mandate information with your bank. Ask your bank how you can do this.
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Betaalvereniging Nederland
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Vragen
Neem contact op met uw bank of kijk op www.betaalvereniging.nl
Questions
Contact your bank or check www.betaalvereniging.nl

 eethovenstraat 300
B
1077 WZ  Amsterdam
Postbus 83073
1080 AB  Amsterdam
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T 020 305 19 00
F 020 305 19 12
info@betaalvereniging.nl
www.betaalvereniging.nl

