
2. Gegevens opdrachtgever gegevens van de ouders/verzorgers/lid dat incasso opdracht geeft

Naam

Adres

Postcode    Plaats

IBAN (bankrekeningnummer)

Bank Identificatie Code     BIC
rekeningnummer waar bedrag van moet worden afgeschreven

Machtigingsformulier voor SEPA Europese  
doorlopende automatische incasso

Vereniging Scouting Wartburg te Amsterdam-Noord 
Penningmeester Henk de Hoog  - Nieuwendammerdijk 196 - 1025 LT  -  Amsterdam 
tel. 06-26 16 09 69  e-mailadres  wartburgpenning@gmail.com

1. Gegevens incassant postadres gegevens van de vereniging die incasseert (ten naamstelling)

Naam Scouting Wartburg
Adres Nieuwendammerdijk 196
Postcode / plaats 1141 ZR 1025 LT     Amsterdam
Land Nederland
Bankrekening   ING Bank NL 67 INGB 0005 0820 99
BIC code INGBNL2A
Incassant ID NL 19 ZZZ 3430 6190 0000
Reden van afschrijving Contributie lidmaatschap Scouting Wartburg

Kenmerk incasso opdracht < lidmaatschap nr. Scouting Nederland in te 
vullen door penningmeester

3. Ondertekening opdrachtgever die toestemming geeft voor de incasso opdracht (debiteur)

Datum

Plaats

Handtekening

Belangrijk voor u 
• U machtigt de vereniging Scouting Wartburg om een bedrag per kwartaal af te schrijven 

• De debiteur kan ten alle tijden de machtiging intrekken

• Het bedrag wordt aan het begin van de 2e maand van het lopende kwartaal afgeschreven  

• Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen

• De debiteur kan het afgeschreven bedrag laten terugboeken door een verzoek aan zijn of haar bank

• De debiteur gaat door het ondertekenen van de machtiging akkoord met de regels van het machtigen

• Alleen een volledig ingevuld formulier wordt geaccepteerd

Door ondertekenen van dit machtigingsformulier geeft u toestemming aan Scouting Wartburg om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Scouting Wartburg. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Scouting Wartburg Amsterdam-Noord

mailto:wartburgpenning@gmail.com

