
1. Klant

Rekeningnummer (IBAN)*

Bedrijfsnaam*

Adres*

Postcode en woonplaats*

3. Incassant

Incassant ID* Naam incassant*

4. SEPA Incasso Bedrijven

Kenmerk machtiging
(Mandate reference)* Ingangsdatum (dd-mm-jj)               

(Neem dit kenmerk exact over van de machtiging) (Dit is de datum waarop wij het formulier verwerken, 
tenzij u hier een andere datum vermeldt)

Soort*     B2B Eenmalig    B2B Doorlopend

Limiet

Let op! Wanneer u dit formulier ondertekent, geeft u de incassant toestemming om van de door u opgegeven rekening te incasseren. 
Wanneer een SEPA Incasso Bedrijven is afgeschreven van uw rekening, heeft u geen recht om dit bedrag terug te boeken. 
Zie tevens de Voorwaarden Betaaldiensten Zaken en het Informatieblad Betaaldiensten Zaken op abnamro.nl

Door ondertekening van dit registratieformulier geeft u ABN AMRO tevens toestemming om de op dit formulier vermelde gegevens 
(met uitzondering van de transactielimiet) aan de incassant te verstrekken.

2. Type registratie*

  Nieuwe machtiging

  Wijziging van een bestaande machtiging die u eerder bij ons heeft geregistreerd

  Intrekking van een bestaande machtiging die u eerder bij ons heeft geregistreerd

5. Ondertekening

Datum* (dd-mm-jj) Plaats*

Naam*

Handtekening**

*  Deze gegevens moeten worden ingevuld. Doet u dit niet dan kunnen wij dit formulier niet in behandeling nemen.
**  Zowel de machtiging als het registratieformulier moeten ondertekend worden door de persoon die als tekenbevoegd geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Zorg er dus voor 

dat de juiste tekenbevoegde bij de bank bekend is en dat zijn/haar handtekening bij ABN AMRO is vastgelegd. In sommige gevallen kunnen meerdere handtekeningen nodig zijn.

SEPA Incasso Bedrijven
registratie machtiging

Stuurt u dit ondertekende 
formulier naar: 
ABN AMRO Operations
Antwoordnummer 39360
1090 WC Amsterdam
PAC AA6215
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Deze gegevens vindt 
u op de machtiging
die u van de incassant 
heeft ontvangen.

Deze gegevens vindt 
u op de machtiging
die u van de incassant 
heeft ontvangen.

(Indien gewenst kunt 
u hier een transactie-
limiet [in hele euro’s]
voor deze SEPA
incasso opgeven).
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