
SEPA machtigingsformulier – Automatische Incasso      

1. Gegevens Geldnemer  

  

Naam                             

  
: 

 

Adres / Huisnummer              : 

Postcode         :                                                            Woonplaats : 

Land       :  

 

Rekeningnummer (IBAN)   : 

2.  Gegevens Geldverstrekker 

 

Naam                             

  
: Finqus 

 

Adres / Huisnummer              : Geert Scholtenslaan 10 

Postcode         : 1687CL                                                Woonplaats : Wognum 

Land       : NEDERLAND 

 

Incassant ID   : NL30ZZZ370881280000 

3. Ondertekening Geldnemer – Doorlopende Incasso 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan DSB Bank N.V. in faillissement, handelend 

vanuit de naam Finqus, om doorlopende incasso-opdrachten te versturen naar uw bank om de navolgende 

bedragen ter zake de met u gesloten overeenkomst van (hypothecaire) geldlening van uw rekening af te 

schrijven:  

- Maandelijks verschuldigde bedragen aan rente en eventuele aflossing; 

- (Indien van toepassing) De bedragen die verschuldigd zijn als gevolg van niet of niet-tijdige betaling van 

de maandelijkse verschuldigde bedragen, zoals bijvoorbeeld boeterente en rente over niet-betaalde 

rente; 

- (Indien van toepassing) De bedragen die verschuldigd zijn als gevolg van uw verzoek om extra 

storting(en) in uw spaardepot of extra aflossing(en) te verwerken, alsmede een eventuele boete wegens 

vervroegde aflossing; 

- (Indien van toepassing) De verschuldigde premie uit hoofde van de (aan uw hypothecaire lening 

gekoppelde) verzekering(en); 

- Eventuele overige kosten voor uw lening.  

Daarnaast geeft u door ondertekening van dit formulier toestemming aan uw bank bedragen af te schrijven 

overeenkomstig de doorlopende incasso-opdracht van DSB Bank N.V. in faillissement, handelend vanuit 

de naam Finqus. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 

hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Datum : …………………………………………………………………………….…  

Plaats : …………………………………………………………………………….…  

Handtekening :  

……………………………………………. ……………………………………………. 

Opsturen: Het volledig ingevulde en ondertekende formulier inclusief een recent kopie van uw 

bankafschrift kunt u opsturen naar: 

Finqus – T.a.v. Afdeling Customer Support Team B – Postbus 219, 3000 AE – Rotterdam 

DSB Bank N.V. in Faillissement, handelend vanuit de naam Finqus, Postbus 219, 3000 AE  ROTTERDAM 

T 010-242 22 00 E info@finqusadministratie.nl / www.finqus.nl 

ABN AMRO NL18ABNA064.05.65.344 KvK 370.88.128 
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