L. da Vincistraat 34
3822 EJ Amersfoort
06 – 48 00 60 94
secretariaat@nvhvv.nl
KvK nummer: 40413629
BTW nummer: NL8159.15.202.B01
IBAN: NL26INGB0007533833
BIC: INGBNL2A

MACHTIGINGSFORMULIER DOORLOPENDE INCASSO
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de NVHVV
om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens
Contributie NVHVV
IBAN-rekeningnummer :

Naam

:

Adres

:

PC / Plaats

:

Incassant-ID
Machtigings-ID

: NL05ZZZ404136290000
:
(dit is/wordt uw lidnummer van de NVHVV)

Datum:

Plaats:

Handtekening:

………………………

………………………………

……………………………………………..

Door ondertekening van dit formulier dat is opgesteld volgens de SEPA-richtlijnen, geeft u
toestemming aan NVHVV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schijven en u geeft toestemming aan uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de NVHVV.
Voorafgaand aan een incasso door de NVHVV, zullen wij u een factuur sturen met de incassodatum.
Op deze factuur en op uw bankafschrift zult u het incassant-ID en het machtigings-ID aantreffen.
Deze kaart in een envelop verzenden naar NVHVV, L. da Vincistraat 34, 3822 EJ te Amersfoort.

TOELICHTING EN VOOR UW EIGEN ADMINISTRATIE
Vanaf 2013 is de NVHVV overgestapt naar een systeem waar alle nieuwe leden hun contributie alleen
kunnen betalen via een automatische incasso. Het voordeel voor de leden is dat zij € 2,- minder
betalen (en per 1 januari 2015 € 3,50 minder) dan het oorspronkelijke contributiebedrag en de NVHVV
is beter verzekerd dat contributiegelden daadwerkelijk binnenkomen, hiermee kan de NVHVV het
contributiebedrag laag houden ten opzichte van andere beroepsverenigingen.
De jaarlijkse contributie wordt 1x per jaar door de NVHVV geïncasseerd. U ontvangt vooraf een
contributiefactuur met daarop de incassodatum.
Incasso’s waarvoor een machtiging is gegeven, kunt u binnen 56 kalenderdagen (8 weken) laten
terugboeken als u het niet met de incasso eens bent. Bijvoorbeeld omdat er een verkeerd bedrag is
afgeboekt. Neem hiervoor contact op met uw bank of stuur een gele machtigingskaart in. Banken zijn
verplicht mee te werken aan terugboekingen binnen 56 dagen. Is deze termijn verstreken en gaat het
om een incasso waarvoor u geen machtiging heeft gegeven, dan kunt u nog bezwaar maken bij uw
bank. Dat kan tot 13 maanden na de datum van afschrijving van het bedrag. Als de incasso onterecht
is, krijgt u het geld teruggestort op uw rekening.
Verder heeft u het recht om incasso-opdrachten tot de laatste werkdag vóór uitvoering van deze
transactie te herroepen. Zo houdt u altijd controle over uw rekening.
In te vullen voor uw eigen administratie.
Datum verleende machtiging voor de contributie van het lidmaatschap van de NVHVV:
……………………………………………………

