
  
  
  
  
  

  
Maak   gebruik   van   automatische   incasso     

  
Wil   je   voorkomen   dat   wij   je   herinneren   aan   een   openstaande   factuur?   Maak   dan   gebruik   van   automa�sche   
incasso.   Wij   schrijven   de   rekeningen   7   dagen   na   ontvangst   automa�sch   af   van   je   rekening.     

  
Geef   hieronder   een   mach�ging   af   en   stuur   een   kopie   van   dit   formulier   naar   administra�e@peppix.nl,   dan   
verwerken   wij   je   aanvraag   binnen   1   werkdag.   Op   de   achterkant   van   dit   formulier   vind   je   de   voorwaarden.   

  
Rekeninghouder   

    

  

  

  

Naam   rekeninghouder   _________________________________________   

  

IBAN-nummer   _________________________________________   

  

SWIFT-BIC     
Alleen   vereist   voor   rekeningen   buiten   Nederland   _________________________________________   

Type   mach�ging     
  
  
  

◯   Eenmalig     

◯   Doorlopend   

Gemachtigde   
  

  

Naam   _________________________________________   

  

Loca�e   _________________________________________   

  

Datum   _________________________________________   
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Voorwaarden   
Bij   het   geven   van   een   mach�ging   ga   je   akkoord   met   de   onderstaande   voorwaarden.   

1. Wij   delen   je   IBAN   nummer   met   S�ch�ng   Mollie   Payments   om   de   betaling   te   verwerken.   

2. Wij   brengen   €   15,00    storneringskosten   in   rekening   als   je   de   betaling   binnen   6   weken   na   
afschrijfdatum   onterecht   terugstort;     

3. Als   je   via   automa�sche   incasso   betaalt,   kan   het   tot   10   werkdagen   duren   voordat   de   betaling   is   
verwerkt.   Het   is   mogelijk   dat   wij   tot   die   �jd   geen   services,   zoals   domeinnamen   en   ssl   cer�ficaten,   aan   
je   verlenen;   

4. Betalingen   die   in   het   weekend   plaatsvinden,   worden   op   dinsdagochtend   verwerkt;   

5. Wij   brengen   geen   kosten   in   rekening   als   de   betaling   van   je   rekening   mislukt,   wij   proberen   het   dan   
later   opnieuw.   Het   kan   zijn   dat   wij   je   een   alterna�eve   betaalop�e   aanbieden   als   de   betaling   vaker   
mislukt.   Je   kunt   dan   via   iDEAL   of   bankoverschrijving   betalen.     

6. Op   deze   mach�ging   zijn   de   algemene   voorwaarden   van   Peppix   Benelux   van   toepassing.   Deze   
voorwaarden   vind   je   op   peppix.nl/voorwaarden.   In   geval   van   strijdigheid   tussen   de   bepalingen   in   
deze   mach�ging   en   de   algemene   voorwaarden   prevaleren   de   algemene   voorwaarden;   

7. Wil   je   dit   formulier   met   de   post   naar   ons   terugsturen?   Dat   mag.   Stuur   dit   formulier   dan   naar   
Merelstraat   5,   8011   BW   Zwolle.   Wij   verwerken   je   mach�ging   binnen   2   werkdagen   na   ontvangst.     
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