
Automatische Incasso 

Machtiging voor automatische afschrijving. 

Het betalen door middel van een automatische incasso is gemakkelijk. Hierdoor vergeet u nooit te 
betalen en bespaart u zichzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen. 
Afgeschreven bedragen kunt u door uw bank laten terugboeken en een machtiging kan altijd worden 
ingetrokken. 

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Met 
behulp van onderstaande kaarten kunt u verschillende opdrachten geven met betrekking tot 
automatische afschrijving. 

GROENE KAART Machtigingskaart, hiermee kunt u opdracht geven om tot wederopzegging 
verschuldigde betalingen automatisch te laten incasseren. Vul de kaart in en 
stuur deze naar ons kantoor, wij zullen deze dan naar de betreffende 
maatschappij doorsturen. 

RODE KAART Intrekking machtiging, hiermee kunt u opdracht geven om de automatische 
afschrijvingen stop te zetten. Vul de kaart in en stuur deze naar ons kantoor, 
wij zullen deze dan naar de betreffende maatschappij doorsturen. 

GELE KAART Terugboekingskaart, hiermee kunt u per kaart één automatische afschrijving 
binnen 30 kalenderdagen laten terugboeken. Vul de kaart in en stuur deze 
naar uw eigen bank, zij zullen de terugboeking verder voor u verwerken. 

 

MACHTIGINGSKAART 
-invullen in blokletters- 

 

GROENE KAART 
 

 

Ondergetekende wordt vooraf op de hoogte gesteld van het moment waarop afschrijving bij benadering zal plaatsvinden. 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 

  (maatschappij)   (plaats) 

Om van zijn / haar hierondergenoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens premie verschuldigd voor 
polisnummer(s): 

 

 

Bankrekeningnummer: (  |  )( |  )( |  )( |  |  ) Girorekening: ( | | | | | | ) 
 

Naam en voorletters:      

Adres:     

Postcode en plaats:    

Ondergetekende verklaard zich akkoord met de regeling zoals op de aangehechte kaart is vermeld. 

 
Datum:  Handtekening:   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Stuur deze machtiging naar AB-PLAZA, Brandhofstraat 23 te 6372 KA Landgraaf



 

TERUGBOEKINGSKAART 
-invullen in blokletters- 

 

GELE KAART 

 

Alleen te gebruiken voor het terugboeken van één automatische afschrijving. 

 
Op het dagafschrift nummer:   is op (datum)   een 

bedrag van EUR     ten laste van mijn (giro-)rekening geboekt, 

Ten gunste van   (maatschappij)   (plaats) 

 
IK GEEF U DE OPDRACHT TERUG TE BOEKEN 

 

Bankrekeningnummer: (  |  )( |  )( |  )( |  |  ) Girorekening: ( | | | | | | ) 
 

Naam en voorletters:      

Adres:     

Postcode en plaats:    

Datum:  Handtekening:   

Deze kaart naar uw eigen bank sturen. 

 

INTREKKING MACHTIGING 
-invullen in blokletters- 

 

RODE KAART 
 

 

Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die verleend is aan: 

  (maatschappij)   (plaats) 

Om van zijn / haar hierondergenoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens premie verschuldigd voor 
polisnummer(s): 

 

 

Bankrekeningnummer: (  |  )( |  )( |  )( |  |  ) Girorekening: ( | | | | | | ) 
 

Naam en voorletters:      

Adres:     

Postcode en plaats:    

Ondergetekende verklaard zich akkoord met de regeling zoals op de aangehechte kaart is vermeld. 

 
Datum:  Handtekening:   

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

Stuur deze machtiging naar AB-PLAZA, Brandhofstraat 23 te 6372 KA Landgraaf


