Machtiging voor automatische afschrijving
~’~ DE BLOEM WELLNESS ~’~
Machtigen is gemakkelijk:
✓ u vergeet nooit te betalen;
✓ u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende
betalingen;
✓ u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken.
Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming
voor geeft.
Noteer uw IBAN bankrekeningnummer, naam, adres, postcode + woonplaats en
datum op de machtigingskaart (het laatste kader rechtsonder) en stuur uw
machtiging naar wellness@de-bloem.nl of per post in een enveloppe naar:
De Bloem Wellness BV
Antwoordnummer 15026
2220 VD KATWIJK ZH
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u dertig dagen de tijd om uw
bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U kunt
hiervoor de terugboekingskaart rechtsboven gebruiken. Indien u wilt stoppen met
de automatische incasso van de door u verschuldigde bedragen, gebruikt u het
hieronder opgenomen formulier intrekking machtiging. Ook dit formulier mailt u
naar wellness@de-bloem.nl of stuurt u in een enveloppe naar het hiervoor
genoemde adres van De Bloem Wellness BV.
Houdt u bij de inzending rekening met enige tijd voor de verwerking?

Postzegel niet nodig

Intrekking Machtiging
- Invullen in blokletters Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die verleend is aan

om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens

Bankrekeningnummer
:
Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Datum

Handtekening

…………………………………..

…………………………………..

Retour zenden aan: wellness@de-bloem.nl of per post aan
De Bloem Wellness BV - Antwoordnummer 15026 - 2220 VD KATWIJK ZH

Postzegel niet nodig

Alleen te gebruiken voor
het terugboeken van een
automatische afschrijving.

Terugboekingskaart
- Invullen in blokletters -

Op rekeningafschrift nummer …………….. is op (datum) ……………… een bedrag van
…………
ten laste van mijn bankrekening geboekt, ten gunste van

Ik geef u opdracht om dit bedrag terug te boeken

Bankrekeningnumm
er

……………………

Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Datum

Handtekening

…………………………………..

…………………………………..

Postzegel niet nodig

Ondergetekende wordt vooraf
op de hoogte gesteld van het
moment waarop de
afschrijvingen
bij benadering zullen
plaatsvinden.

Machtigingskaart
- Invullen in blokletters -

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan

De Bloem Wellness BV
om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens:

maandelijkse bijdrage Wellness, borg toegangstags,
Rekeningnummer:
Naam en
voorletters:

I

Adres:
Postcode en plaats:
Datum

Handtekening en naam,

…………………………………

…………………………………..

Retour zenden aan: wellness@de-bloem.nl of per post aan
De Bloem Wellness BV - Antwoordnummer 15026 - 2220 VD KATWIJK ZH

Postzegel niet nodig

