
postbus 85003
3508 AA Utrecht

Machtigingsformulier automatische incasso

Ondergetekende
� verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
� trekt hierbij de machtiging in die verleend is aan

SP
M

S
20

11

Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten
Postbus 85513
3508 AA Utrecht

om van de hieronder genoemde bankrekening zijn/haar pensioenpremie af te schrijven

Dit machtigingsformulier kunt u terugsturen naar:

Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten
Antwoordnummer 58513
3508 VH Utrecht

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Als u het niet eens bent met
de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U kunt ook
de automatische incasso stopzetten.

Bankrekeningnummer

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats

Relatienummer

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals boven is vermeld.

Datum Handtekening

Als het rekeningnummer niet op uw eigen naam staat, wilt u dan de naam van de
rekeninghouder vermelden?

Folkertsma Financiële Diensten
Noord 42
8801 KR  Franeker

g abonnement

Folkertsma Financiële Diensten
Antwoordnummer 1157
8800 AD  Franeker

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Als u het niet eens bent
met de afschrijving, heeft u 56 dagen de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
 U kunt ook de automatische incasso stopzetten.

______ ______ ____________ ____________ ____________ ______

Incassant-ID   NL48ZZZ011164180000

De incasso zal rond de 25ste van iedere maand plaatsvinden.

 IB Aangifte Om van de hieronder genoemde bankrekening  eenmalig / doorlopend  de IB Aangifte af te schrijven.

             ____________   ____________   ____________   ____________   ______

Om van de hieronder genoemde bankrekening de kosten van de aangifte inkomsten belasting af te schrijven.

De incasso zal rond de 25ste van de maand
De incasso zal na het invullen van de aangifte rond de 25ste van de maand plaatsvinden

 Om van de hieronder genoemde bankrekening de kosten van de belastingservice / het service pakket / service+ pakket
te incasseren.

De incasso zal      na het invullen van de aangifte / opstarten van het servicepakket    rond de 25ste van de maand
plaatsvinden.

Het gekozen servicepakket is na een periode van 1 jaar maandelijks opzegbaar


