
datum:

LET OP: VOOR GEBRUIK OMVOUWEN. DIT IS EEN DOORDRUKFORMULIER!

· Deze SEPA Eenmalige Machtiging
 Pinnen met blauwe of zwarte pen
 invullen!

· Is alle informatie op de 
 doorslagzijde zichtbaar?

ge
de

el
te

 t.
b.

v.
 a

cc
ep

ta
nt

ge
de

el
te

 t.
b.

v.
 p

as
ho

ud
er

gedeelte t.b.v. incassant. 

SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan  Stichting Gelden 
Eenmalige Machtiging Pinnen om een eenmalige incasso opdracht te sturen naar uw 
bank om een bedrag van uw  rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Het op de machtiging
vermelde bedrag wordt 
over ca. 10 werkdagen
afgeschreven van
het door u opgegeven
rekeningnummer.

Formulier met blauwe of zwarte pen invullen, andere kleuren kunnen niet verwerkt worden! Zijn alle witte velden/rubrieken ingevuld? Formulier uitsluitend bestemd voor betaling in euro’s.

de ruimte hieronder niet beschrijven

euro ct

euro ct

bedrag: maximaal  150,-

van bankrekening (IBAN)

datum (dd/mm/jj):

handtekening pashouder:

t.n.v.:

naam
pashouder

paspoort/
rijbewijsnr.
pashouder:

postcode/
plaats / land
pashouder:

42
8

e-mail pashouder:
 
adres pashouder:

Stichting Gelden Eenmalige Machtiging Pinnen. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

datum:

LET OP: VOOR GEBRUIK OMVOUWEN. DIT IS EEN DOORDRUKFORMULIER!

· Deze SEPA Eenmalige Machtiging
 Pinnen met blauwe of zwarte pen
 invullen!

· Is alle informatie op de 
 doorslagzijde zichtbaar?

ge
de

el
te

 t.
b.

v.
 a

cc
ep
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nt

ge
de

el
te

 t.
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 p
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gedeelte t.b.v. incassant. 

SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan  Stichting Gelden 
Eenmalige Machtiging Pinnen om een eenmalige incasso opdracht te sturen naar uw 
bank om een bedrag van uw  rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Het op de machtiging
vermelde bedrag wordt 
over ca. 10 werkdagen
afgeschreven van
het door u opgegeven
rekeningnummer.

Formulier met blauwe of zwarte pen invullen, andere kleuren kunnen niet verwerkt worden! Zijn alle witte velden/rubrieken ingevuld? Formulier uitsluitend bestemd voor betaling in euro’s.

de ruimte hieronder niet beschrijven

euro ct

euro ct

bedrag: maximaal  150,-

van bankrekening (IBAN)

datum (dd/mm/jj):

handtekening pashouder:

t.n.v.:

naam
pashouder

paspoort/
rijbewijsnr.
pashouder:

postcode/
plaats / land
pashouder:

42
8

e-mail pashouder:
 
adres pashouder:

Stichting Gelden Eenmalige Machtiging Pinnen. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

datum:

LET OP: VOOR GEBRUIK OMVOUWEN. DIT IS EEN DOORDRUKFORMULIER!

· Deze SEPA Eenmalige Machtiging
 Pinnen met blauwe of zwarte pen
 invullen!

· Is alle informatie op de 
 doorslagzijde zichtbaar?

ge
de

el
te

 t.
b.

v.
 a

cc
ep

ta
nt

ge
de

el
te

 t.
b.

v.
 p

as
ho

ud
er

gedeelte t.b.v. incassant. 

SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan  Stichting Derdengelden 
Eenmalige Machtiging Pinnen om een eenmalige incasso opdracht te sturen naar uw 
bank om een bedrag van uw  rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
Stichting Derdengelden Eenmalige Machtiging Pinnen. Als u het niet eens bent met 
deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Het op de machtiging
vermelde bedrag wordt 
over ca. 10 werkdagen
afgeschreven van
het door u opgegeven
rekeningnummer.

Formulier met blauwe of zwarte pen invullen, andere kleuren kunnen niet verwerkt worden! Zijn alle witte velden/rubrieken ingevuld? Formulier uitsluitend bestemd voor betaling in euro’s.

de ruimte hieronder niet beschrijven

euro ct

euro ct

bedrag: maximaal f 150,-

van bankrekening (IBAN)

datum (dd/mm/jj):

handtekening pashouder:

t.n.v.:

naam
pashouder

paspoort/
rijbewijsnr.
pashouder:

postcode/
plaats / land
pashouder:

42
8

e-mail pashouder:
 
adres pashouder:

SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen
euro ct

euro ct

bedrag: maximaal  150,-

van bankrekening (IBAN)

datum (dd/mm/jj):

handtekening pashouder:

naam
pashouder

paspoort/
rijbewijsnr.
pashouder:

datum:

postcode/
plaats / land
pashouder:

e-mail pashouder:
 
adres pashouder:

gedeelte t.b.v. acceptant Dit is de doorslagzijde!

bewijs voor pashouder,
 zijn bedrag en datum ingevuld?

exemplaar bestemd voor incassant,
zijn alle velden volledig  ingevuld?

bewijs voor winkelier, 
is alle informatie op de doorslagzijde zichtbaar?

achternaam
pashouder

e-mail,
adres, postcode,

woonplaats 
pashouder  

totaalbedrag 
Maximaal q 150

IBAN
rekeningnummer

pashouder

 handtekening
pashouder

datum veld

legitimatiegegevens
pashouder  



EENMALIGE 
MACHTIGING 
PINNEN

1  Dit formulier is een doordrukformulier waarbij de door uw klant ingevulde   
 gegevens op de achterzijde  zichtbaar worden. Deze doorgedrukte gegevens  
 dienen als bewijs voor uw administratie.

2 Laat uw klant het formulier volledig invullen. Maak voor het invullen gebruik   
 van een ballpoint (geen stift) met zwarte of blauwe inkt.

3  CONTROLEER of alle velden zijn ingevuld. Ook het invulveld in het gedeelte   
 dat voor uw klant als bewijs dient, moet volledig ingevuld zijn.

4  Controleer het REKENINGNUMMER en de HANDTEKENING aan de hand van de  
 Bankpas van uw klant.

5  Ingeval de Bankpas van uw klant niet voorzien is van een handtekening is 
 aanvullende legitimatie verplicht. 
 
6 Controleer of de contact- en adresgegevens van de klant zijn ingevuld. Deze   
 gegevens zijn voor u van belang indien de incasso-opdracht niet heeft kunnen  
 plaatsvinden.

7  Controleer - voordat u het formulier losscheurt - of de informatie op de 
 doorslagzijde goed leesbaar is.

8  Overhandig uw klant het gedeelte waarop staat "gedeelte t.b.v. pashouder". 

9  Bewaar in uw administratie het gedeelte waarop staat "gedeelte t.b.v. acceptant".

10 Verzend het gedeelte waarop staat “gedeelte t.b.v. incassant” in de 
  retourenvelop naar de verwerker.

Hoe gebruik ik de Eenmalige Machtiging?


