MACHTIGING VOOR STANDAARD EUROPESE INCASSO
Uw huur makkelijker betalen
Nooit meer vergeten de huur te betalen? Machtig
ons om de huur automatisch af te schrijven.
Vul de groene kaart in en zet uw handtekening
erop. Stuur de kaart in een dichte envelop naar:
deltaWonen
Antwoordnummer 77
8000 VB ZWOLLE
(Postzegel is niet nodig.)

Wij verwerken de machtiging. Daarna wordt de
huur iedere 1e dag van de maand van uw rekening
afgeschreven.

Bent u het niet eens met een afschrijving
U kunt deze laten terugboeken. Neem binnen 8
weken na de afschrijving contact op met uw bank.
Wilt u de machtiging stoppen
Wilt u niet meer automatisch betalen? Stuur de
rode kaart in een dichte envelop naar ons. Wij
stoppen de automatische betaling. U krijgt daarna
iedere maand een factuur van ons.
Wilt u de huur zelf overmaken
Vul de blauwe kaart in en stuur deze in een dichte
envelop naar ons.

INTREKKEN MACHTIGING
Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die is verleend aan:
Naam

deltaWonen

Adres

Postbus 604

Postcode

8000 AP

Woonplaats

Zwolle

Land

Nederland

Incassant ID

NL13ZZZ050038600000

om van zijn/haar bankrekening af te schrijven wegens:
Kenmerknummer

Niet invullen

Reden betaling

Huur

Naam		
Adres		
Postcode		

Woonplaats

Land		
Telefoon		

Email

IBAN		
Bank Indentificatie (BIC)**
Plaats en datum		

Handtekening

** Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN

HUUR ZELF OVERMAKEN
Naam

deltaWonen

Adres

Postbus 604

Postcode

8000 AP

Woonplaats

Zwolle

U kiest ervoor de huur iedere maand zelf over te maken. Om uw betalingen te verwerken hebben wij uw bankrekeningnummer nodig.
Dat is ook handig als u geld van ons terug krijgt.

Naam		
Adres		
Postcode		

Woonplaats

Land		
Telefoon		

Email

IBAN		
Plaats en datum		

Handtekening

DOORLOPENDE MACHTIGING
Naam

deltaWonen

Adres

Postbus 604

Postcode

8000 AP

Woonplaats

Zwolle

Land

Nederland

Incassant ID

NL13ZZZ050038600000

Kenmerknummer

Niet invullen

Reden betaling

Huur

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• deltaWonen om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van deltaWonen
Bent u het niet eens met deze afschrijving? U kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam		
Adres		
Postcode		

Woonplaats

Land		
Telefoon		

Email

IBAN		
Bank Indentificatie (BIC)**
Plaats en datum		
** Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN

Handtekening

1800030419

Deze kaart in een dichte envelop verzenden
naar deltaWonen,
Antwoordnummer 77, 8000 VB Zwolle.

Deze kaart in een dichte envelop verzenden
naar deltaWonen,
Antwoordnummer 77, 8000 VB Zwolle.

Intrekken machtiging

Zelf overmaken

Doorlopende machtiging

