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machtiging voor standaard Europese incasso.
(SEPA)

Machtigen is gemakkelijk:

 - U vergeet nooit te betalen;
 - U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
 - U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
 - U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een
machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens en de datum op onderstaande ‘doorlopende machtiging’, zet uw handtekening en
stuur de machtiging naar HVC Energie B.V., antwoordnummer 103, 1800 VB Alkmaar.
We kunnen daarmee de betalingen automatisch van uw rekening laten afschrijven. Wanneer wij de machtiging van u ontvangen voor
de 10e van de maand, dan wordt de eerstvolgende reguliere factuur nog dezelfde maand automatisch geïncasseerd. Eventuele nog
niet door u betaalde facturen van voorgaande maanden worden niet via automatische incasso geïncasseerd en dient u zelf over te
boeken.

U wordt voorafgaand aan een afboeking door HVC geïnformeerd over het bedrag en moment van
afschrijving. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug
laten boeken.

Voor het opzeggen van de automatische betaling gebruikt u het formulier “Intrekken machtiging”.
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doorlopende machtiging.
(SEPA)

Naam: HVC Energie B.V. inzake HVC
Postbus: 9199
Postcode: 1800 GD
Plaats: Alkmaar
Land: Nederland
Incassant ID: NL35ZZZ371205160000

Door ondertekening geeft u toestemming aan HVC Energie B.V. met handelsnaam HVC om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens levering van energie (warmte,
elektriciteit en/of gas) en aan uw bank om door-lopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van HVC Energie B.V. inzake HVC. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Eventuele nog niet door u betaalde facturen van voorgaande maanden worden niet via automatische incasso geïncasseerd en deze
dient u zelf over te boeken.

   Dhr     Mevr   Voorletters   Achternaam  

Straat    Huisnummer + toevoeging     

Postcode   Plaats  

Land       E-mailadres   

IBAN                                           

Handtekening huidige bewoner/verbruiker   

Datum    -    -  

Alléén volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Svp volledig ingevuld formulier retourneren aan: HVC Energie B.V., antwoordnummer 103, 1800 VB Alkmaar (een postzegel is 
niet nodig) of per email aan klantenservice@hvcenergie.nl
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terugboeken? neem contact op met uw bank.
(SEPA)

Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden.

Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen machtiging heeft afgegeven,
kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.

Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.
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terugboeken? neem contact op met uw bank.
(SEPA)

Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die is verleend aan:

Naam: HVC Energie B.V. inzake HVC
Postbus: 9199
Postcode: 1800 GD
Plaats: Alkmaar
Land: Nederland
Incassant ID: NL35ZZZ371205160000

Door ondertekening geeft u toestemming aan HVC Energie B.V. met handelsnaam HVC om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens levering van energie (warmte, elektriciteit en/of gas) en aan uw 
bank om door-lopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van HVC Energie B.V. inzake HVC. Als u 
het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
Eventuele nog niet door u betaalde facturen van voorgaande maanden worden niet via automatische incasso geïncasseerd en deze 
dient u zelf over te boeken.

   Dhr     Mevr   Voorletters   Achternaam  

Straat    Huisnummer + toevoeging     

Postcode   Plaats  

Land       E-mailadres   

IBAN                                           

Handtekening huidige bewoner/verbruiker   

Datum    -    -  

Alléén volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Svp volledig ingevuld formulier retourneren aan: HVC Energie B.V., antwoordnummer 103, 1800 VB Alkmaar (een postzegel is 

niet nodig) of per email aan klantenservice@hvcenergie.nl
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