
ACN klantnummer
Alleen voor

bestaande klanten

Vul uw ACN klantnummer in
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SEPA Incasso Machtiging
NL-SEPA-DD-01

Door ondertekening van dit machtigingsformulier, geeft u toestemming aan (A) ACN Europe BV een opdracht in te sturen aan uw bank om uw rekening 
te debiteren en aan (B) uw bank uw rekening te debiteren conform de opdracht van ACN Europe BV.

 ��������������
(Alleen voor interne doeleinden van ACN)

ACN Europe BV
Postbus 90364

1006 BJ Amsterdam, Nederland
Identificator Crediteur: NL43C01341102020000

Vul alle met * gemarkeerde velden in blokletters in.
Instructies aan uw bank voor betaling per automatische incasso. Vul uw gegevens in zoals deze zijn weergegeven op uw bankafschrift.

Uw naam* Naam van de debiteur(en)

Uw adres* Straat en huisnummer
Het adres waarop
uw bankrekening

geregistreerd staat 
 Postcode

 
 Plaats

 
 Land

Uw rekeningnummer* Rekeningnummer – IBAN
Het bankrekeningnummer 

waarop automatische
incasso van toepassing is.

 
   

Plaats en datum Plaats Datum* 
van ondertekening*

Gelieve hier uw Handtekening(en)
handtekening 

te plaatsen* 
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Type betalingen* Terugkerende betaling 

U heeft onder meer het recht op terugboeking door uw bank conform de met uw bank overeengekomen voorwaarden.
Een verzoek tot terugboeking moet ingediend worden binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening werd gedebiteerd. 

Vul alle met * gemarkeerde velden in.

N.B.: Uw rechten met betrekking tot de hierboven genoemde machtiging worden uiteengezet
in een toelichting die u via uw bank kunt verkrijgen.

Stuur het ingevulde formulier per post naar: 

ACN Europe BV
Postbus 90364, 1006 BJ Amsterdam, Nederland 

Of fax het naar: 020 355 6359

Alleen voor interne doeleinden van ACN

Nieuw klantnummer

In te vullen door een medewerker van de klantenservice van ACN
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Nummer machtiging – in te vullen door de crediteur

ACN Telecommunications Services


