Wijzigingsformulier Bankrekeningnummer voor uw facturen

Algemene gegevens
Bedrijf

Klantnr.

Contactpersoon
Telefoonnummer
Tms term id

Ik wil dat CCV de wijziging doorvoert op

(Indien leeg, zal de wijziging binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd.)

Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen m.b.t het automatisch incasseren van
mijn facturen
Betaalwijze incasso

IBAN (international bank account number):

BIC (bank identifier code)

Oud:
Nieuw:

Condities
• CCV is gerechtigd hardcopy facturen te zijner tijd te vervangen door elektronische facturen.
• Door ondertekening van dit document wordt tot wederopzegging volmacht aan CCV verleend om, hetgeen op grond van deze
overeenkomst verschuldigd is als ook nabestellingen of extra service, af te schrijven van het op dit formulier vermelde
incassonummer.
• CCV zal het te vorderen bedrag incasseren, hiertoe dient u bijgevoegd SEPA volmacht te tekenen.
• CCV is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het feit dat onjuiste gegevens door de klant zijn verstrekt.
• Op deze aanvraag zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden CCV Group B.V. d.d. april 2016.

Akkoord
Door het tekenen van dit formulier gaat u akkoord met de hierboven beschreven voorwaarden. U garandeert bevoegd te zijn deze
opdrachtbevestiging rechtsgeldig te tekenen.

Naam tekenbevoegd
persoon
Handtekening
tekenbevoegd persoon

Datum en plaats

Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar financieel@nl.ccv.eu of per post naar: CCV, Antwoordnummer 613,
6800 WC Arnhem.

Formulier Doorlopende machtiging SEPA
Bedrijfsgegevens CCV Nederland
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en woonplaats
Land
IBAN
Incassant ID
Kenmerk machtiging

CCV Nederland
Westervoortsedijk 55
6827 AT Arnhem
Nederland
NL60RABO0171627962
NL04ZZZ091032920000
CCV zal u het kenmerknummer verstrekken op de eerst volgende factuur.

Toestemming doorlopende machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan (A) CCV Nederland om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank en een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het afnemen van producten en/of diensten en
(B) uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van CCV Nederland.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bedrijfsgegevens (s.v.p. volledig invullen):
Klantnummer
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en woonplaats
Land
IBAN*
* IBAN: International Bank Account Number. Dit internationale rekeningnummer staat vermeld op uw bankafschrift.

Voor akkoord:
Tekenbevoegd persoon*
Datum en plaats

- -

Handtekening
* Tekenbevoegd persoon: Een persoon die als tekenbevoegd persoon op het uittreksel KVK wordt vermeld.

