SEPA-machtigingsformulier automatische
incasso vastrechtvergoeding
Met dit formulier kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen horende bij de
glasvezelaansluiting van GlasDraad
UW GEGEVENS
Naam: ...............................................................................................................................................................................
relatienummer: …………………………………………………………... (het klantnummer kunt u terugvinden op uw contract)
Postcode: ……………… Huisnummer: ……………………………Toevoeging: ………………………..Kamer: …………………….
Straat/Plaats: ......................................................................................................................................................................
WAT WILT U WIJZIGEN (aanvinken wat van toepassing is)
1: ik wil gegevens wijzigen ten aanzien van de tenaamstelling.

Particulier

Bedrijf

Nieuwe naam: …………………………………………………………………………………………………………….
KVK-nummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Optioneel)
2: Ander factuur adres:
Postcode: ……………… Huisnummer: …………Toevoeging: …………....Kamer: …………
Straat/Plaats: .................................................................................................................
3: Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen voor de automatische incasso
Nieuw IBAN-rekeningnummer: NL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nieuw naam Rekeninghouder: ………………………………………………………………………………………..
4: Ik wil de vastrechtvergoeding (alsnog) in 1 keer betalen en machtig Glasdraad om het bedrag in één keer van mijn
rekening af te schrijven
5: ik wil de vastrechtvergoeding (alsnog) betalen in maandelijkse termijnen en/of met een eenmalige betaling en machtig
GlasDraad om de bedragen van mijn bankrekening af te schrijven. Dit is alleen mogelijk uiterlijk 2 maanden vooraf aan
aansluiting.
6: ik wil de vastrechtvergoeding vroegtijdig afkopen en machtig GlasDraad om het bedrag in één keer van mijn
bankrekening af te schrijven.
7: ik wil de vastrechtvergoeding overdragen aan nieuwe bewoner
GEGEVENS NIEUWE BEWONERS [wanneer van toepassing]
Naam en voorletters: ..............................................................................................................................................................
Nieuw IBAN rekeningnummer:

NL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MAAK EEN KEUZE HOE U DE VASTRECHTVERGOEDING WILT BETALEN:
7a: ik machtig Glasdraad voor een eenmalige automatische incasso van de vastrechtvergoeding.
Hierna betaal ik geen maandelijkse vastrechtvergoeding meer. (Wanneer op bovenstaand adres eenmalige
aansluitkosten is betaald, dan wordt dit bedrag hierop in mindering gebracht)
7b: Ik machtig Glasdraad voor een maandelijkse automatische incasso van de vastrechtvergoeding.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven vermeld en kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden

Datum:

Handtekening:

...........................................................

..................................................................................................................................

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven vermeld.

Datum:

Handtekening:

.................................................................

......................................................................................................................................................

PER POST OPSTUREN NAAR
GlasDraad
Postbus 186 8320AD Urk

OF PER EMAIL NAAR
info@glasdraad.nl
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