
Doorlopende machtiging SEPA

Bedrijfsgegevens CCV Nederland

Bedrijfsnaam CCV Nederland
Adres Westervoortsedijk 55
Postcode en woonplaats 6827 AT  Arnhem
Land NL
IBAN NL60 RABO 0171627962
Incassant ID NL04ZZZ091032920000
Kenmerk machtiging CCV zal u het kenmerk verstrekken op de eerst volgende factuur

Toestemming doorlopende machtiging 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan CCV Nederland doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van 
uw rekening af te schrijven wegens het afnemen van producten en/of diensten en tevens geeft u toestemming aan 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 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. 
 

Bedrijfsgegevens (a.u.b. volledig invullen):

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en woonplaats
Land
IBAN*
BIC**

*   IBAN: International Bank Account Number. Dit internationale rekeningnummer staat vermeld op uw bankafschrift.

** BIC: Bank Identifier Code. Deze identificatie code van uw bank staat vermeld op uw bankafschrift.

Voor akkoord

Naam tekenbevoegd persoon
Datum en plaats

Handtekening

(Indien van toepassing)
Naam tekenbevoegd persoon
Datum en plaats

Handtekening
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