
Met dit formulier kunt u een:

Door gemeente in te vullen

Machtiging afgeven

Machtiging wijzigen Mandaatnummer

Machtiging opzeggen Zakenpartner

Machtiging buitenlands rekeningnummer afgeven SCS sleutel

ALLEEN IN TE VULLEN DOOR DEGENE OP WIENS NAAM DE AANSLAG STAAT!

IBAN nummer N L B A N K

IBAN OUD N L B A N K

IBAN NIEUW N L B A N K

IBAN nummer N L B A N K

IBAN

BIC 

DATUM HANDTEKENING

Gegevens incassant zoz

DOORLOPENDE MACHTIGING € SEPA

WIJZIGEN MACHTIGING € SEPA

INTREKKEN MACHTIGING € SEPA

MACHTIGING BUITENLANDS REKENINGNUMMER € SEPA

AUTOMATISCHE INCASSO

Geboortedatum

Naam

Adres

Postcode Plaats

Telefoonnummer

BSN Nummer

Emailadres



Incassant ID NL51ZZZ371596720000

Door ondertekening van dit formulier machtig ik de incassant om doorlopende 

incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om betalingen van mijn rekening af te 

schrijven en verleen ik toestemming aan mijn bank om doorlopend een bedrag van

mijn rekening af te schrijven wegens gemeentelijke belastingen.

Door ondertekening van dit formulier, trek ik de machtiging in die ik heb verleend

aan de hierboven genoemde incassant om betalingen automatisch van mijn

rekening af te laten schrijven.

Het aantal termijnen waarin de aanslag gemeentelijke belastingen wordt

afgeschreven is afhankelijk van het moment waarop de machtiging wordt afgegeven.

Deze gegevens staan op uw rekeningafschrift of het overzicht dat u van de 

incassant heeft ontvangen.

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken.

Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

BIC: de Bank Identificatie Code is geen verplicht veld bij Nederlandse 

IBAN-rekeningnummers. Wel bij buitenlandse rekeningnummers.

U ontvangt een bevestiging van de Gemeente Medemblik als uw 
incasso is verwerkt. Controleer of de afschrijvingen daadwerkelijk plaatsvinden. 

Aanslagbedragen ≥ € 2.000 komen niet in aanmerking voor automatische incasso.

Wij verwerken alleen papieren formulieren, géén scan of mail.

Bezoekadres Dick Ketlaan 21

Postcode en Plaats 1687 CD Wognum
Antwoordnummer 68719

Postcode en Plaats 1687 ZC Wognum

Land Nederland

Telefoonnummer 0229-856000

GEMEENTE MEDEMBLIK


