SEPA machtiging automatische
incasso ABP hypotheek

Machtiging

Machtiging voor het te betalen bedrag van jouw IBAN-rekening. Vul hiervoor de onderstaande gegevens in.
Jouw hypotheeknummer
Op naam/namen van
Adres
Postcode & woonplaats
Telefoonnummer
Email

Ondertekening

Door ondertekening van dit formulier
–

geef je toestemming aan Obvion N.V., Postbus 3005, 6401 DM Heerlen, Nederland, met incassant ID ABP: 			

		

NL72ABP410740000003, om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank voor het te betalen bedrag voor 		

		

bovenstaande lening.

–
		

geef je toestemming aan jouw bank om doorlopend het te betalen bedrag voor bovenstaande lening van jouw IBAN-		
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Obvion N.V.

Obvion informeert je schriftelijk minstens 6 dagen voor een nieuw te incasseren bedrag over een wijziging van het maandbedrag
van jouw lening. En/of over een wijziging van jouw IBAN-rekening. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

Mee te sturen
stukken

Stuur deze volledig ingevulde en ondertekende machtiging naar Obvion met:
–

een recent bankafschrift van jouw hieronder ingevulde nieuwe IBAN-rekening of een kopie van de bankpas.

–

of een printscreen van internetbankieren.

Je mag het saldo onleesbaar maken.
Stuur het formulier met de bijlagen naar Obvion:
Per mail: info@obvion.nl
Per post: Obvion, Postbus 3005, 6401 DM Heerlen

IBAN-rekening

% van het te betalen bedrag* voor bovenstaande lening wordt afgeschreven van

..........................................

IBAN-rekening

		

Rekeninghouder 1

Rekeninghouder 2

Naam

Handtekening
Plaats
Datum
Bank Identificatie (BIC)**
*Moeten de te betalen bedragen van de lening van meer dan één IBAN-rekening worden afgeschreven? Vul dan per IBANrekening een machtiging in. Zorg ervoor dat de percentages van de twee verschillende IBAN-rekeningen samen 100% zijn.
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** geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

