Doorlopende Machtiging

SEPA

Incassant:
Taxi Dorenbos Drenthe
Dr. A.F. Philipsweg 53
9403 AD ASSEN
Incassant-ID: NL76ZZZ040564750001
Kenmerk machtiging: Wmo-vervoer
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
 Taxi Dorenbos Drenthe (incassant) om doorlopend incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om een bedrag van
uw rekening af te schrijven voor vervoerskosten van het Wmo-vervoer.
 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Taxi
Dorenbos Drenthe.
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.

Uw gegevens (invullen in hoofdletters)

Wmo-pasnummer: ……………………………………..

Naam en voorletters : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………(Verplicht)

IBAN (rekeningnr)

Handtekening:
Plaats:____________________________
Datum:___________________________

Bewaar dit deel voor uw eigen administratie
Incassant:
Taxi Dorenbos Drenthe
Incassant-id:
NL76ZZZ040564750001
Dr. A.F. Philipsweg 53
Kenmerk machtiging:
Wmo-vervoer
9403 AD Assen
IBAN (rekeningnummer): NL88 RABO 0347 2632 24
Nederland
Telefoonnummer :
0592-615000
U heeft aan Taxi Dorenbos Drenthe tot wederopzegging toestemming gegeven om, bij gebruik van Wmo-vervoer, per
kwartaal uw vervoerskosten af te schrijven van uw bankrekening:
IBAN
(rekeningnummer)

Ingangsdatum : _______________________________

(volgnummer)

Let op: De verwerking van dit formulier duurt gemiddeld 2 tot 4 weken, afhankelijk van de datum waarop u dit verzendt. Het machtigingsformulier wordt
namelijk op de laatste dag van de maand verwerkt en gaat op de eerste van de nieuwe maand in. Wij adviseren u om bij het boeken van uw rit na te vragen of
de automatische incasso van kracht is. Indien dit niet het geval is dient er contant afgerekend te worden in het voertuig. 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.
Wilt u uw doorlopende machtiging wijzigen of stopzetten, neem dan contact op met Taxi Dorenbos Drenthe(incassant).

