
1      Machtiging doorlopende SEPA incasso
1.1          Uw gegevens

Geslacht O man O vrouw

Achternaam en voorletters | | | | |

Straatnaam en huisnummer | | |

Postcode en woonplaats: | | | | | | | | |

IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.2          Ondertekening
              Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vereniging voor Belastingwetenschap, p/a Postbus 2031, 3000 CA  Rotterdam

in Nederland, om doorlopend incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en u geeft
toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Vereniging voor
Belastingwetenschap. 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.

Plaats en datum | | | |    - | | |   - |   2 |    0 | | |

Handtekening | |

Incassant-ID N L 0 9 Z Z Z 4 0 5 3 2 7 3 7 0 0 0 0

Kenmerk van deze machtiging *

* Dit kenmerk is uniek en wordt door de incassant bij de registratie van deze machtiging toegekend.

Vereniging voor Belastingwetenschap



Toelichting

Machtigen is gemakkelijk:
U vergeet nooit te betalen, u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen
van terugkerende betalingen en u kunt het afgeschreven bedrag terug laten
boeken of uw machtiging intrekken.
              
Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming
voor geeft. Deze incasso wordt rond de laatste dag van de maand uitgevoerd en
alleen als er voldoende saldo op uw rekening is.

De SEPA regels zijn van toepassing:
SEPA betekent Single Euro Payments Area. Het doel van invoering is
het vereenvoudigen van europees betalingsverkeer.
Heeft u vragen bel met uw bank of neem contact met ons op via telefoon 
(088 - 288 1985) of via e-mail (vereniging@belastingwetenschap.nl).

Een geïncasseerde zal van zijn bank de mogelijkheid krijgen om:
- Incasso-opdrachten te beperken tot een bepaald bedrag en / of frequentie.
- Alle incasso-opdrachten te blokkeren.
- Incasso-opdrachten van gespecificeerde incassanten te blokkeren.
- Incasso-opdrachten van alleen gespecificeerde incassanten te autoriseren

(zogenaamde 'whitelist' optie).

Wat is IBAN:
IBAN is het internationale bankrekeningnummer (International bank account
number). Het IBAN nummer van een bank in Nederland is altijd 18 posities lang.

Voorwaarden

Nieuwe machtiging:
Vul het formulier “Machtiging doorlopende SEPA incasso” juist en volledig in 
en verzend deze per post in de gesloten antwoordenvelop naar: 
Vereniging voor Belastingwetenschap, Antwoordnummer 70149, 
t.a.v. prof. dr. P. Kavelaars, 3070 VB  Rotterdam.
              

Intrekken machtiging:
U gaat verhuizen of u wilt de betalingen niet meer via automatische incasso 
laten verlopen.

Vul het formulier “Intrekking machtiging doorlopende SEPA incasso” juist en
volledig in en verzend deze per post in een gesloten envelop naar: 
Vereniging voor Belastingwetenschap, Antwoordnummer 70149, 
t.a.v. prof. dr. P. Kavelaars, 3070 VB  Rotterdam

Terugboeken geïncasseerd bedrag:
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd
om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken.

Toelichting en voorwaarden



2      Intrekking machtiging doorlopende SEPA incasso
2.1          Uw gegevens

Geslacht O man O vrouw

Achternaam en voorletters | | |

Straatnaam en huisnummer | | |

Postcode en woonplaats: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2          Ondertekening
              Ondergetekende trekt hiermee de machtiging doorlopende SEPA incasso algemeen in, welke is gegeven aan:
              Vereniging voor Belastingwetenschap, p/a Postbus 2031, 3000 CA  Rotterdam in Nederland

Plaats en datum | | | |    - | | |   - |   2 |    0 | | |

Handtekening | |

Incassant-ID N L 0 9 Z Z Z 4 0 5 3 2 7 3 7 0 0 0 0

Kenmerk van deze machtiging *

* Dit kenmerk is uniek en wordt door de incassant bij de registratie van deze machtiging toegekend.

Vereniging voor Belastingwetenschap



Toelichting

Machtigen is gemakkelijk:
U vergeet nooit te betalen, u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen
van terugkerende betalingen en u kunt het afgeschreven bedrag terug laten
boeken of uw machtiging intrekken.
              
Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming
voor geeft. Deze incasso wordt rond de laatste dag van de maand uitgevoerd en
alleen als er voldoende saldo op uw rekening is.

De SEPA regels zijn van toepassing:
SEPA betekent Single Euro Payments Area. Het doel van invoering is
het vereenvoudigen van europees betalingsverkeer.
Heeft u vragen bel met uw bank of neem contact met ons op via telefoon 
(088 - 288 1985) of via e-mail (vereniging@belastingwetenschap.nl).

Een geïncasseerde zal van zijn bank de mogelijkheid krijgen om:
- Incasso-opdrachten te beperken tot een bepaald bedrag en / of frequentie.
- Alle incasso-opdrachten te blokkeren.
- Incasso-opdrachten van gespecificeerde incassanten te blokkeren.
- Incasso-opdrachten van alleen gespecificeerde incassanten te autoriseren

(zogenaamde 'whitelist' optie).

Wat is IBAN:
IBAN is het internationale bankrekeningnummer (International bank account
number). Het IBAN nummer van een bank in Nederland is altijd 18 posities lang.

Voorwaarden

Nieuwe machtiging:
Vul het formulier “Machtiging doorlopende SEPA incasso” juist en volledig in 
en verzend deze per post in de gesloten antwoordenvelop naar: 
Vereniging voor Belastingwetenschap, Antwoordnummer 70149, 
t.a.v. prof. dr. P. Kavelaars, 3070 VB  Rotterdam.
              

Intrekken machtiging:
U gaat verhuizen of u wilt de betalingen niet meer via automatische incasso 
laten verlopen.

Vul het formulier “Intrekking machtiging doorlopende SEPA incasso” juist en
volledig in en verzend deze per post in een gesloten envelop naar: 
Vereniging voor Belastingwetenschap, Antwoordnummer 70149, 
t.a.v. prof. dr. P. Kavelaars, 3070 VB  Rotterdam

Terugboeken geïncasseerd bedrag:
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd
om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken.

Toelichting en voorwaarden


