Betreft: betalingsopties
Geachte client,
Als gouden standaard heeft Paardenpraktijk Kersten de mogelijkheid van het
machtigen middels een doorlopend automatisch incasso volgens de nieuwe euroincasso SEPA (Single Euro Payments Area) normen.
Dit biedt voor u de volgende voordelen:
 U bespaart € 6,25 administratiekosten
 U betaalt automatisch op tijd en heeft daar verder geen omkijken naar.
Als u van deze service gebruik wilt maken, verzoeken wij u de machtiging voor euroincasso op de achterzijde in te vullen en aan ons te retourneren.
Wanneer u van deze dienst gebruik maakt, dan ontvangt u aan het begin van de
maand volgend op de behandeling van uw dier(en) de maandfactuur.
De factuur zal dan op de vervaldatum voor betaling (dit is 2 weken na factuurdatum)
door ons geïncasseerd worden. U kunt dus altijd eerst de nota controleren!.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken laten
terugboeken.
Lopende de betreffende kalendermaand waarin de behandelingen hebben
plaatsgevonden kunt u ook altijd aan de gezelschapsdierenpraktijk op het
Zwolsewegje 16 betalen, middels PIN of á contant.
Ook dan betaalt u geen administratiekosten.
Wanneer u van de bovenstaande betalingsopties geen gebruik wenst te maken,
ontvangt u een maandfactuur met administratie kosten.
Als u de nota binnen 2 weken betaald, dan hoeft u deze administratiekosten niet te
betalen.
Met vriendelijke groet,
Dianne Kersten
Paardenpraktijk Kersten
Zwolsewegje 16 8071 RX Nunspeet
0341-254442
www.eenpk.nl
info@eenpk.nl
Op de overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Betalingsvoorwaarden Dierenartsen, leden v/d Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, onder nr 22/2008

Doorlopende machtiging

SEPA

éénPK Paardenpraktijk Kersten
Zwolsewegje 16
8071 RX Nunspeet
Nederland
Incassant-ID: NL37 ZZZ 541 987 200 000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan éénPK
Paardenpraktijk Kersten om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens behandeling van uw dier(en)
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van éénPK Paardenpraktijk Kersten.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Voorletters + naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land

: Dhr./Mevr.
:
:
:
: Nederland

IBAN (rekeningnr.)
BIC code bank

:
:

Email tbv facturatie/correspondentie
Telefoon nummer (mobiel/vast)
Plaats :

:
:

Datum :

Handtekening :

Kenmerk machtiging wordt u toegezonden na invoer incasso opdracht
Op de overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Betalingsvoorwaarden Dierenartsen, leden v/d Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, onder nr 22/2008

