MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO BEHEERWERKZAAMHEDEN

Opdrachtgever

:

Naam

:

Adres

:

Postcode/plaats

:

E-mailadres:

:

Telefoonnummer

:

verleent JIJ Hypotheekadvies B.V., gevestigd te Nijverdal aan de Godfrief Bomansstraat 9, toestemming tot het
automatisch incasseren van de door opdrachtgever aan JIJ Hypotheekadvies B.V. verschuldigde vergoeding(en) voor
het abonnement behorende bij hypotheek met hypotheeknummer:
bij hypotheekverstrekker:
Opdrachtgever is ter zake een periodieke vergoeding verschuldigd van € 14,95 per maand (indien gekozen is voor het JIJ
Onderhoud Pakket Standaard) dan wel € 29,- per maand (indien gekozen is voor het JIJ Onderhoud Pakket Plus).
Opdrachtgever machtigt JIJ Hypotheekadvies B.V. om dit bedrag af te schrijven van de bankrekening met het
I B A N nummer:

* ten name van opdrachtgever. Het te incasseren bedrag zal

maandelijks op of omstreeks de 25e dag van de maand worden afgeschreven van bovengenoemd bankrekeningnummer.
Deze machtiging kan worden ingetrokken door daartoe een schriftelijke mededeling te doen aan JIJ Hypotheekadvies B.V..
Indien opdrachtgever de machtiging intrekt en daarmee de automatische incasso stopzet, dient opdrachtgever zelf zorg te
dragen voor tijdige betaling.
Indien de automatische incasso om wat voor reden dan ook, al dan niet aan opdrachtgever toe te rekenen reden, niet kan worden
verwerkt, ontslaat dit opdrachtgever niet van de verplichting om op andere wijze zelfstandig voor betaling van de
abonnementskosten zorg te dragen.
Eventuele wijzigingen in de adressering of het bankrekeningnummer van opdrachtgever dienen tijdig kenbaar te worden gemaakt
aan JIJ Hypotheekadvies B.V..
Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Volledigheidshalve hebben wij hiervan een kopie
bijgevoegd.
Ondergetekende verklaart volledig bevoegd te zijn onderhavige machtiging te verlenen en dat alle op dit machtigingsformulier
ingevulde gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Voort verklaard ondergetekende zich akkoord met de in dit formulier opgenomen
bepalingen.
* : Nog door u in te vullen

Jouw toekomst begint op

www.jijvoorjou.nl

MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO BEHEERWERKZAAMHEDEN

Ondertekening:

Voorletters en achternaam

:

Plaats en datum

:

Gekozen JIJ Onderhoud Pakket

JIJ Onderhoud Pakket Standaard (€ 14,95 p.m.)
JIJ Onderhoud Pakket Plus (€ 29,- p.m.)

Handtekening

Jouw toekomst begint op

www.jijvoorjou.nl

:

