Uw abonnement betalen via automatische incasso
Betalen via automatische incasso scheelt 2,50 euro!
Een klein aantal abonnees betaalt nog € 2,50 meer voor betaling per acceptgiro voor SoftwareBus. Van
de € 2,50 houdt CompUsers niets over. Het bedrag gaat op aan dure acceptgiro’s, enveloppen,
postzegels en een heleboel werk.
Bespaar die € 2,50 door ons te machtigen voor automatische incasso. Dat is gemakkelijk en uitermate
veilig. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. U bent
dus nooit ten onrechte uw geld kwijt.
Wilt u ons machtigen? Dat kan altijd, zelfs als u al een acceptgiro ontving. Die € 2,50 schelden we u dan
kwijt.
Tussentijds machtigen kan bij voorkeur door dit pdf formulier te downloaden, in te vullen, af te drukken,
uw handtekening te zetten en per post op te sturen. Eventueel kunt u in plaats daarvan het formulier
hieronder invullen en versturen. Per e-mail ontvangt u een kopie van het ingevulde formulier.
Hebt u nog geen abonnement op SoftwareBus, meldt u dan hier aan.

Ik heb een abonnement op SoftwareBus en wil deze voortaan gaan betalen
per automatische incasso
De met * aangegeven velden moet u invullen. De overige gegevens zijn optioneel.
U ontvangt zelf een kopie van dit formulier voor uw postvak "verzonden".

SEPA-machtiging voor incasso abonnementsgeld SoftwareBus
Vereniging CompUsers heeft het uitgeven van SoftwareBus ondergebracht bij Programmatheek BV.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Incassant ID:

Programmatheek BV
Kerkweide 18
2265 DM
Leidschendam
Nederland
NL03ZZZ301230970000

Reden
betaling:

Abonnement
Softwarebus

Ik heb een abonnement op SoftwareBus, en machtig hierbĳ Programmatheek BV om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar mĳn bank om een bedrag van mĳn rekening af te schrĳven, en mĳn
bank om doorlopend een bedrag van mĳn rekening af te schrĳven, overeenkomstig de opdracht van
Programmatheek BV.
Uw naam
Adres
Straat en huisnummer
Woonplaats
Postcode
Land Nederland
IBAN
Het nummer van de bankrekening waarvan automatisch geïncasseerd wordt.
Bank Identificatie [BIC]
Niet verplicht bij Nederlandse IBAN.
Plaats
ter ondertekening

Datum di, 11/05/2021 - 19:08
e-mailadres
e-mailadres
e-mailadres bevestigen
ter controle
Telefoonnummer
Lid of donateur
Lid of donateur van CompUsers, of lid van de HCC (korting € 9,00/jaar)
Geen lid of donateur
Lidnummer
HCC-lid: uw HCC-lidnummer zoals op uw HCC-ledenpas;
Donateur: uw donateurnummer zoals ontvangen van de ledenadministratie.

Indienen

Reset

