
Machtiging t.b.v. betalen van rekeningen

  

Naam incassant: Stichting Jeugdwerk Baarle 

Adres Incassant  Pastoor de Katerstraat 7 

Postcode incassant  5111 CM 

Woonplaats incassant :   Baarle-Nassau 

Land incassant:  Nederland 

Incassant ID:   NL81SJB410956780000 

Kenmerk machtiging :  Facturen 

  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Jeugdwerk Baarle om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens facturen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Stichting Jeugdwerk Baarle. 

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 en Plaats

Rekeningnummer IBAN

Plaats en Datum

Vul dit formulier in, print het uit,  
onderteken het en lever het in bij Fonny Kools. 
Let op: de Printknop rechts werkt enkel indien je dit formulier geopend 
hebt met Adobe reader

Handtekening

Bank Identificatie (BIC)
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