Doorlopende machtiging S€PA
Naam lid Scouting Made: ________________________________________________________
Kenmerk Machtiging *: ______________________________________________________________
Datum inschrijving Scouting NL*: ______________________________________________________
( * In te vullen door Scouting Made)
Incassant:
Naam:
Correspondentie adres:
Postcode en plaats:
Land:
Incassant-ID:

Scouting Made
Schermerhornstraat 32
4908 DD Oosterhout
Nederland
NL28ZZZ201673980001

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
1. Scouting Made om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
wegens verschuldigde contributie van uw rekening af te schrijven en
2. uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Scouting Made.
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.
De contributie wordt vooraf per kwartaal geïnd. Het verschuldigde bedrag zal binnen 10 dagen na
de start van het kwartaal van uw bankrekening worden afgeschreven. De contributiebedragen kunt u
vinden op de website van Scouting Made (https://www.scoutingmade.nl)
Bankrekening:
Naam: ___________________________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________________________
Postcode en plaats: ________________________________________________________________
IBAN nummer: ____________________________________________________________________
Voor akkoord:
Plaats: ___________________________________________________________________________
Datum: ___________________________________________________________________________
Handtekening:
_________________________________________________________________________________

Voor uw eigen administratie
U heeft een machtiging afgegeven aan:
Incassant:
Naam:
Correspondentie adres:
Postcode en plaats:
Land:
Incassant-ID:

Scouting Made
Schermerhornstraat 32
4908 DD Oosterhout
Nederland
NL28ZZZ201673980001

Kenmerk machtiging:

Lidnummer van Scouting in Scouting Online

Machtigen is gemakkelijk:
- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.
Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor
geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens en datum op het
formulier, zet uw handtekening en stuur de machtiging naar de incassant. Deze kan daarmee de
betalingen automatisch van uw rekening laten afschrijven.

Afboeking
De contributie wordt vooraf per kwartaal geïnd. Het verschuldigde bedrag zal binnen 10 dagen na
de start van het kwartaal van uw bankrekening worden afgeschreven. Als u het niet eens bent met
een betaling, kunt u deze binnen 8 weken, zonder opgaaf van reden, terug laten boeken.
Terugboeken? Neem contact op met uw bank.
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving,
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw
bank.
U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese
Incasso-opdracht tegen te houden.
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, kunt u tot 13
maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren. Informeer bij
uw bank naar de voorwaarden.

Stopzetten machtiging
U kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld omdat u het lidmaatschap of abonnement
opzegt. U kunt dan een bericht sturen naar de incassant en de machtiging intrekken. Houd rekening
met enige tijd voor verwerking.

