’s-Hertogenbosch, 4-1-2014

Kenmerk

: BS/SEPA/WS

Betreft

: SEPA Machtiging

Geachte heer/mevrouw,

In 2014 krijgt iedereen binnen Europa te maken met veranderingen in het betalingsverkeer als gevolg
van de nieuwe SEPA-wetgeving. SEPA maakt het betalingsverkeer in Europa makkelijker, want daarna
kunnen alle Europese burgers en bedrijven in het eurogebied betalingen doen vanaf één
betaalrekening.
SEPA heeft onder andere gevolgen voor automatisch incasseren. De SEPA-wetgeving verplicht
bedrijven om een nieuwe “Doorlopende machtiging bedrijven” af te geven om het betaalgemak en
de veiligheid van uw huidige incasso te waarborgen.

We verzoeken u deze machtiging te (laten) ondertekenen door een daartoe bevoegd persoon en
vervolgens naar ons te retourneren.
per e-mail
per fax
per post

: administratie@ispweb.nl
: 073-8440033
: Postbus 289, 5480 AG Schijndel.

Indien u vragen of opmerkingen mocht hebben, verzoeken we u contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,

Administratie
ISPWeb B.V.

Zakelijke (business-to business) doorlopende machtiging (SEPA)
Naam

: ISPWeb B.V.

Adres

: Postbus 289

Postcode

: 5480 AG

Incassant ID

: NL62ZZZ557417460000

Kenmerk machtiging

:0

Reden betaling

: Webhosting diensten

Woonplaats

: SCHIJNDEL

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ISPWeb B.V. 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 ISPWeb
B.V.
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.

Bedrijfsnaam

:

Adres

:

Postcode/plaats

:

Land

:

IBAN

:

Bank Identificatie

:

Klantnummer

:

Plaats

:

Naam

:

Handtekening

:

Datum: 06/03/2014

Let op: uw bank mag de 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.

