Doorlopende machtiging
standaard Europese incasso
Machtigen: de makkelijke manier van betalen.
• U vergeet nooit te betalen.
• U bespaart uzelf veel werk van het steeds regelen van terugkerende betalingen.
• U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken.
• U kunt een machtiging ook weer makkelijk intrekken.
Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Dit doet u door
een machtiging aan ons af te geven. Vul uw persoonlijke gegevens en datum op dit formulier in. Zet uw handtekening en stuur
de machtiging naar Intermaris. Intermaris kan daarmee de betalingen automatisch van uw rekening afschrijven.
Voorafgaand aan een afboeking informeren wij u met een jaaroverzicht over het bedrag en moment van afschrijving. Bent u
het niet eens met een afschrijving? Dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact
op met uw bank. U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht
tegen te houden. Bent u van mening dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven? Dan kunt u tot 13 maanden
na de afschrijvingsdatum een verzoek bij uw bank indienen om dit te corrigeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
U kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld omdat u uw huur op een andere manier gaat betalen. U kunt
Intermaris dan een brief sturen om ons te laten weten dat u uw machtiging intrekt. Houd daarbij rekening dat het even kan
duren voordat we uw brief behandelen.

Gegevens Intermaris
Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn, Nederland			
Adres 		
Incassant ID		

NL62 ZZZ 3600 3604 0000			

NL84 INGB 0652 955 657
IBAN		
Reden betaling		
Kenmerk machtiging *						

* in

te vullen door Intermaris

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Intermaris 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 Intermaris. Het ingevulde formulier stuurt u op naar Intermaris.

Uw gegevens
Naam 				
Adres 					
Postcode en woonplaats				
Land		
IBAN
E-mailadres
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Let op! Maak na het invullen van dit formulier een kopie voor uw eigen administratie.

Plaats en datum

Handtekening

Vestiging
Hoorn (hoofdkantoor)

Vestiging
Purmerend

Postadres
vestigingen

Contact
088 25 20 100

Maelsonstraat 12
1624 NP Hoorn

Kometenstraat 6
1443 BA Purmerend

Postbus 554
1620 AN Hoorn

info@intermaris.nl
www.intermaris.nl

