Doorlopende SEPA-machtiging
Betalingen bij Kober BV: soepel en helder via automatische incasso
Je krijgt maandelijks een factuur, deze vind je op Mijn Kober. Het bedrag wordt via automatische
incasso rond de 1e of de 15e van de maand geïncasseerd.
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Incassant ID
Kenmerk machtiging

: Kober BV
: Hooilaan 1
: 4816 EM
: BREDA
: Nederland
: NL50ZZZ201254070000
: SR – jouw debiteurnummer

Door je akkoord op het inschrijfformulier geef je Kober kinderopvang (Kober BV) toestemming om
doorlopende incasso opdrachten te sturen naar de bank om een bedrag van je rekening af te
schrijven. Tevens geef je door je akkoord toestemming aan de bank om doorlopend een bedrag van
je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Kober kinderopvang.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
8 weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

Kober BV I IBAN NL98INGB0009590004 I BIC INGBNL2A I KVK Breda 20125402 I BTW nummer NL817076049B01

Aanvulling op de website bij het inschrijfformulier.
De toestemming zal worden weergegeven in het inschijfformulier. Het inschrijfformulier wordt altijd
opgeslagen in het ticketsysteem en daarmee ook op te zoeken als bewijs van AI. Een verwijzing van
het ticketnummer in de opmerkingen zal wel moeten worden toegevoegd in het proces inschrijven.
We kunnen kijken of uiteindelijk in flexkids online bijv. een printscreen kan worden opgeslagen van
dit formulier.

Kies je betaalwijze
o

Automatische incasso
[als automatische incasso wordt aangevinkt klapt volgende blok open, waar
toestemming gegeven wordt]
o

Ik geef Kober B.V. toestemming om het factuurbedrag maandelijks van mijn
rekening af te schrijven tot wederopzegging. Kijk [hier] voor meer informatie
over automatische incasso. (We schrijven pas af als we contact hebben gehad en
je het contract hebt ondertekend.)

Bankrekening:
o

Factuur
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