SEPA-incasso machtiging
Alleen voor bedragen in euro in alle EU-landen plus Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Monaco

ENERGETIX GmbH & Co. KG
Franz-Kirsten-Strasse 1
55411 Bingen
Duitsland
Identificatiecode incassant: DE23ZZZ00000016433
Door ondertekening van dit machtigingsformulier, geeft u toestemming aan ENERGETIX GmbH & Co. KG1 een opdracht te sturen aan uw
bank2 om uw rekening te debiteren en aan uw bank om uw rekening te debiteren conform de opdracht van ENERGETIX GmbH & Co. KG.
De aankondiging van de incassering van de automatische incasso ontvang ik samen met de betreffende factuur. Het factuurbedrag wordt
niet vóór de 2e kalenderdag na de factuurdatum geïncasseerd.
U heeft ondermeer het recht op terugboeking door uw bank conform de met uw bank overeengekomen voorwaarden.
Een verzoek tot terugboeking moet ingediend worden binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening werd gedebiteerd.
S.v.p invullen in HOOFDLETTERS!
Nummer
machtiging3:
Naam:
Straat,
huisnummer:
Postcode,
woonplaats:
Land:
IBAN nummer4:
BIC nummer5:
Datum en
handtekening:

Gelieve het formulier terug te sturen per e-mail, fax of post naar:
ENERGETIX GmbH & Co. KG
Franz-Kirsten-Strasse 1
55411 Bingen
Duitsland
E-mail: info@energetix.tv
Telefax: +49 67 21 18 23 29
1

Indien incasso’s niet kunnen worden geïncasseerd of worden ingetrokken brengt ENERGETIX € 20 administratiekosten in rekening en
wordt betaling via automatische incasso niet meer toegestaan.

2

Het is niet nodig om een kopie van de SEPA-incasso machtiging naar uw bank te sturen.

3

De nummer machtiging komt overeen met uw ENERGETIX ID-nummer.

4

Het IBAN nummer (International Bank Account Number) is het wereldwijd geldige nummer van een bankrekening. U kunt uw IBAN
vinden op uw bankafschrift of het opvragen bij uw bank.

5

Het BIC nummer (Bank Identifier Code) is een door SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) vastgestelde
wereldwijd geldige bankcode. U kunt uw BIC vinden op uw bankafschrift of u kunt deze opvragen bij uw bank.
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