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SEPA machtiging 
doorlopende incasso 

Wilt u dit formulier invullen en ondertekenen? Door middel van dit formulier geeft u 
Warmtebedrijf Hengelo B.V toestemming voor automatische afschrijving van de 
verschuldigde bedragen in het kader van de Levering van warmte. Stuur het originele 
formulier terug via de antwoordenvelop of stuur het naar Warmtebedrijf Hengelo B.V t.a.v. 

Klantenservice, Postbus 1200, 5602 BE, EINDHOVEN.  

Naam:  Warmtebedrijf Hengelo B.V 

Adres:  Achtseweg Zuid 153 X 

Postcode: 5651 GW  Plaats: Eindhoven Land: Nederland 

Incasso ID: NL68ZZZ636373400000 

Reden betaling:  Levering stadswarmte 

Klantnummer:  _____________________________________________________________ 

Mandaatkenmerk: Wordt aangemaakt door Warmtebedrijf Hengelo B.V na ontvangst formulier 

Ingangsdatum:  _____________________________________________________________ 

Ik kies voor automatische incasso 

Ik kies voor overschrijving (deel 1 niet van toepassing). Als bijdrage voor de extra service- en 

         administratiekosten voorafgaand aan betaling wordt per factuur €1,00 in rekening gebracht. 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

Warmtebedrijf Hengelo B.V  

om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af 

te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van  Warmtebedrijf Hengelo B.V. 

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. 
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Naam:** _________________________________________________ 

Adres:** _________________________________________________ 

Postcode:** _________________________________________________ 

Plaats:* _________________________________________________ 

Land:* _________________________________________________ 

E-mailadres:** _________________________________________________ 

Telefoonnummer:** _________________________________________________ 

IBAN:** _________________________________________________ 

BIC:*** _________________________________________________ 

* SEPA regelgeving stelt de eis dat incassant (Warmtebedrijf Hengelo B.V.) de machtiging van de klant altijd op eigen naam 

verkrijgt. 

**  Verplicht invullen. 

***  Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN. 

Plaats en datum 

_____________________________________

Handtekening 

_____________________________________
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