
Naam incassant :  $PÚQFSBUJF�)BHIPSTU�6�"�

Adres incassant :  4JOU�+PTFQITUSBBU���C

Postcode incassant :  �����/,���������������������� Woonplaats incassant 

Land incassant* :  /FEFSMBOE����������������� Incassant ID 

:  )BHIPSTU

:  /-��;;;������������

Kenmerk machtiging :  #FUBMJOH�DPOUSJCVUJF�MJENBBUTDIBQ

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan�$PÚQFSBUJF�)BHIPSTU�6�"��
om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens DPOUSJCVUJF�MJENBBUTDIBQ
en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van�$PÚQFSBUJF�)BHIPSTU�6�"��
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 :  ………..………………   Woonplaats :  ………..……………….…………….…………….………………..

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :…..……………………………

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening 

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Eenmalige machtiging van 25 euro

Naam incassant :  …………………………………………………………………………………………

Adres incassant :  …………………………………………………………………………………………

Postcode incassant  :  ……………………  Woonplaats incassant :  …………………………

Land incassant* :  …………………… Incassant ID :  …………………………

Kenmerk machtiging :  …………………………………………………………….

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 wegens <reden betaling> en 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 acht weken na afschrijving con-
tact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………

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

Postcode :  ………..……………… Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….………………..

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :…..……………………………

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.  

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Doorlopende machtiging

Naam incassant :  …………………………………………………………………………………………

Adres incassant :  …………………………………………………………………………………………

Postcode incassant  :  ……………………  Woonplaats incassant :  …………………………

Land incassant* :  …………………… Incassant ID :  …………………………

Kenmerk machtiging :  …………………………………………………………….

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 wegens <reden betaling> en uw bank om eenmalig een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van <naam incassant>. Deze machtiging is alleen bedoeld voor één betaling 
tussen bedrijven. 

Voor deze machtiging geldt dat u geen recht heeft op terugboeking. Tot en met de dag van uitvoering mag de debiteur zijn eigen bank 
verzoeken om de incassotransactie niet uit te voeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie 
de website van uw bank.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………

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

Postcode :  ………..……………… Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….………………..

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :…..……………………………

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.  

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Eenmalige machtiging Bedrijven

Naam incassant :  …………………………………………………………………………………………

Adres incassant :  …………………………………………………………………………………………

Postcode incassant  :  ……………………  Woonplaats incassant :  …………………………

Land incassant* :  …………………… Incassant ID :  …………………………

Kenmerk machtiging :  …………………………………………………………….

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 wegens <reden betaling> en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van <naam incassant>. Deze machtiging is alleen bedoeld voor betalingen tussen 
bedrijven. 

Voor deze machtiging geldt dat u geen recht heeft op terugboeking. Tot en met de dag van uitvoering mag de debiteur zijn eigen bank 
verzoeken om de incassotransactie niet uit te voeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie 
de website van uw bank.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………

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

Postcode :  ………..……………… Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….………………..

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :…..……………………………

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.  

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Doorlopende machtiging Bedrijven

S€PA

S€PA

S€PA

S€PA

(FCPPSUFEBUVN :  …..………………….…..…………………….. 

5FMFGPPOOVNNFS :  …..………………….…..…………………….. 

.PCJFM�OVNNFS :  …..………………….…..…………………….. 

&�NBJMBESFT :  …..………………….…..…………………….. 

Ingevulde formulieren kunnen digitaal verzonden worden naar: info@cooperatiehaghorst.nl, of fysiek ingeleverd worden bij John van Dijck: Ontginningsweg 11, Haghorst. 

Inschrijfformulier
Dit inschrijfformulier dient tevens als eenmalige automatische incasso.

Coöperatie Haghorst
Steun de coöperatie en word lid!

Kijk voor meer informatie over Coöperatie Haghorst en het bestuur op www.cooperatiehaghorst.nl

http://www.cooperatiehaghorst.nl

	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	Bank Identificatie BIC_2: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	undefined_31: 
	undefined_32: 
	undefined_33: 
	undefined_34: 
	undefined_35: 
	undefined_36: 
	undefined_37: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	undefined_40: 
	undefined_41: 
	Bank Identificatie BIC_3: 
	undefined_42: 
	undefined_43: 
	undefined_44: 
	undefined_45: 
	undefined_46: 
	undefined_47: 
	undefined_48: 
	undefined_49: 
	undefined_50: 
	undefined_51: 
	undefined_52: 
	undefined_53: 
	undefined_54: 
	undefined_55: 
	Bank Identificatie BIC_4: 
	undefined_56: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	Bank Identificatie BIC: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 


