
    

  

 

 Machtigingsformulier voor doorlopende SEPA machtiging  
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
  
Naam Incassant :   Scouting Don Bosco Mook  
Adres incassant :   Postbus 25  
Postcode incassant:   6585 ZG  
Woonplaats incassant :  Mook    Land incassant:  Nederland  
Incassant ID:    NL63 ZZZ0 92190890000  
Rekeningnummer:   NL36 RABO 0177852690  
 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening 
af te schrijven wegens lidmaatschap Scouting Don Bosco van:  
 
Naam en voornaam lid:  ……………………………………………………………..  
Met een frequentie :   de contributie:  □ per maand □ per jaar  
het weekend-/kampgeld:     □ per jaar in de maand mei  
Wil geen gebruik maken van automatische incasso  □ (aankruisen wat van toepassing is) 
  
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de  
opdracht van Scouting Don Bosco Mook  
  
Betalingskenmerk:   …………………………………………………………………… 
 
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  
 
Naam en voorletters:    ………………………………………………………...  
 
Adres:      ………………………………………………………...  
 
Postcode en plaats:    ………………………………………………………... 
  
IBAN bankrekeningnummer:  
 
BIC nummer van de bank  
Plaats en datum:      Handtekening:  
 

…………………………………..  ………………….  
Dit formulier ingevuld en ondertekend afgeven of verzenden aan:  
penningmeester groepsbestuur  
Postbus 25 6585 ZG Mook  
of Stiftstraat 37 6584 AK Molenhoek  



    

  

 

Betalen met Incasso 

Automatische Incasso is een zeer handige manier van 

betalen. Dankzij automatische Incasso bent u nooit te 

laat met betalen. Natuurlijk dient u wel voldoende saldo 

op uw rekening te hebben, zodat u ook echt kúnt 

betalen. 

U kunt een incassant (organisatie) een machtiging geven 

om een bepaald bedrag van uw rekening af te laten 

schrijven. Dit kan eenmalig of doorlopend met een 

vooraf afgesproken frequentie. Omdat u bij een Incasso 

een machtiging afgeeft, is Incasso ook wel bekend 

als ‘Machtigen’. 

 

Eenvoudig 

Het is heel eenvoudig om een machtiging te regelen. U 

vult het machtigingsformulier van de incassant in en 

stuurt het naar de organisatie. Of u geeft telefonisch 

een machtiging af (geldig tot 1 februari 2014). Als u 

een telefonische machtiging heeft afgegeven, moet de 

organisatie u binnen een paar werkdagen een schriftelijke 

bevestiging sturen. 

De incassant neemt vervolgens het initiatief om uw 

bank het afgesproken bedrag over te laten boeken. De 

organisatie mag pas ná ontvangst van uw machtiging 

het afgesproken bedrag van uw rekening af te laten 

schrijven. Bovendien moet de incassant u tijdig laten 

weten wanneer hij het geld van uw rekening laat afboeken. 

Wanneer er wijzigingen komen in het te betalen 

bedrag, of de frequentie van afschrijving, zal de 

incassant u van tevoren hierover te informeren. 

Uw zekerheid 

 

Om van Incasso/Machtigen gebruik te mogen maken, 

moet een organisatie eerst voldoen aan een aantal 

strenge eisen. Pas daarna kan zij een Incassoovereenkomst 

sluiten met haar bank. Dat verzekert u 

ervan dat de incassant het vertrouwen heeft van die 

bank. 

Bij automatische Incasso houdt u altijd controle over 

uw rekening. Daarnaast heeft u meestal gedurende 56 

kalenderdagen het recht tot terugboeking zonder opgaaf 

van reden. 

 

Onterechte Incasso 

Incasso onterecht 

Is een Incasso volgens u onterecht of bent u het niet 

eens met bijvoorbeeld het bedrag van de afschrijving? 

Dan kunt u het bedrag binnen de daarvoor geldende 

termijn terug laten boeken (ook wel storneren genoemd) 

door contact op te nemen met uw bank. Bijvoorbeeld 

door u te melden bij de balie van uw bankkantoor, 

telefonisch, schriftelijk of, bij sommige banken, 

via internetbankieren. 

Een andere mogelijkheid is om een gele machtigingskaart 

in te vullen en naar uw bank te sturen. Die kaart 

heeft uw incassant vaak al eerder verstrekt en is verkrijgbaar 

bij uw bank. U geeft uw bank hiermee opdracht 

het geld terug te boeken. 

 

Machtiging intrekken 

Wilt u uw machtiging intrekken? U kunt dit het best 

schriftelijk kenbaar maken aan de incassant. Desgewenst 

kunt u hiervoor een rode machtigingskaart invullen 

en naar de incassant sturen. Deze kaart heeft uw 

incassant eveneens vaak al eerder verstrekt of is verkrijgbaar 

bij uw bank. 

 

Blokkeren 

Incasseert een organisatie herhaaldelijk ten onrechte 

geld van u, dan kunt u uw bank vragen uw rekening 

voor deze incassant te blokkeren. 

 

Termijn voor terugboeken verstreken 

Weet u zeker dat u voor een bepaalde Incassotransactie 

geen machtiging heeft verstrekt, maar is de termijn om 

terug te boeken verstreken? Dan heeft u tot een jaar na 

afschrijving van het geld de mogelijkheid om uw bank 

te verzoeken de procedure Melding Onterechte Incasso 

in gang te zetten (de MOI-procedure). De MOIprocedure 

geldt alleen als u zeker weet dat u geen 

schriftelijke of telefonische machtiging aan de incassant 

heeft verstrekt, die verband houdt met de betreffende 

Incassotransactie. In dat geval kunt u zich melden 

bij uw bank, die deze procedure opstart. 

Uw bank zal contact opnemen met de bank van de 

incassant. De bank van de incassant zal aan de incassant 

vragen om de machtiging te tonen. De incassant 

moet namelijk beschikken over een geldige schriftelijke 

machtiging en is verplicht om deze minimaal te 

bewaren tot één jaar na de laatste Incassotransactie of 

het vervallen van de machtiging. Als de incassant deze 

machtiging niet kan tonen, krijgt u uw geld terug. 

Hieronder ziet u een aantal redenen op basis waarvan 

een bank uw claim over een onterechte Incasso zal 

honoreren. 

1. U heeft geen machtiging verstrekt. 

U heeft geen schriftelijke of telefonische machtiging 

afgegeven aan de incassant. 

2. De machtiging is ongeldig. 

Hiervan is onder meer sprake in de volgende gevallen: 

-Het rekeningnummer in de machtiging is vervallen. 

-De verstrekker van de machtiging was niet de 

rekeninghouder. 

-U heeft de machtiging ingetrokken. 

3. De Incasso-opdracht is ten onrechte ingezonden. 

Dat geldt bijvoorbeeld als de Incasso-opdracht: 

-Niet past binnen het in de machtiging vermelde 

doel. 

-Een hoger bedrag bevat dan vermeld in de machtiging. 

-extra bedrag betreft dat in de machtiging niet is 

voorzien en waarvoor u geen expliciete schriftelijke 

toestemming heeft gegeven. 

Meer informatie kunt U vinden op: 

www.incassomachtigen.nl 


