
1 doorlopende machtiging

Doorlopende machtigingk

 1 Persoonlijke gegevens van aanvrager

Burgerservicenummer

Achternaam en voornamen

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats              Land

Rekeningnummer (IBAN)              BIC 

                    (alleen invullen indien gevestigd in buitenland)

 2 Verklaring en ondertekening

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de gemeente Kampen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van de gemeente Kampen. 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.

Plaats

Datum

Handtekening

 3 per post verzenden

 Stuur het ingevulde formulier naar:

Gemeente Kampen 
Team Belasting en Inning 
Postbus 5009 
8260 GA Kampen

Doorlopende machtiging

Als u dit jaar voor het eerst gebruik wilt maken van de mogelijkheid om de belastingaanslag in termijnen te betalen, dan dient u 
dit doorlopend machtigingsformulier in te vullen. U dient ervoor te zorgen dat de machtiging in ieder geval veertien dagen vóór de 
eerste vervaldag door de gemeente is ontvangen. Machtigingen die na de laatste vervaldag van de aanslag worden ontvangen, 
gelden niet meer voor betalingen van die aanslag.

1. SEPA (in te vullen door de gemeente Kampen)

Naam     Gemeente Kampen

Straatnaam en huisnummer  Burgemeester Berghuisplein 1

Postcode en woonplaats   8261 DD Kampen

Land     Nederland

Incassant ID    NL73ZZZ082167680000

Kenmerk machtiging   ……………………………………………………………………

2. Persoonlijke gegevens

Burgerservicenummer   ……………………………………………………………………

Achternaam en voornamen  ……………………………………………………………………

Straatnaam en huisnummer  ……………………………………………………………………

Postcode en woonplaats   ……………………………………………………………………

Land     ……………………………………………………………………

Rekeningnummer (IBAN)   ……………………………………………………………………

BIC      …………………………………………………………………… 
(alleen invullen indien gevestigd in buitenland)

3. Verklaring en ondertekening 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Gemeente Kampen om doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Gemeente Kampen.

Plaats   …………………………………………

Datum   …………………………………………

Handtekening  …………………………………………

4. Per post verzenden

Stuur het ingevulde formulier naar:

Gemeente Kampen 
Team Belasting en Inning 
Postbus 5009 
8260 GA Kampen

Als u dit jaar voor het eerst gebruik wilt maken van de 
mogelijkheid om de belastingaanslag in termijnen te 
betalen, dan dient u dit doorlopend machtigingsformulier 
in te vullen. U dient ervoor te zorgen dat de machtiging in 
ieder geval veertien dagen vóór de eerste vervaldag door 
de gemeente is ontvangen. Machtigingen die na de laatste 
vervaldag van de aanslag worden ontvangen, gelden niet 
meer voor betalingen van die aanslag.

  SEPA (In te vullen door de gemeente)

Naam    Gemeente Kampen

Straatnaam en huisnummer    Burgemeester Berghuisplein 1

Postcode en woonplaats    8261 DD Kampen

Land   Nederland

Incassant ID   NL73ZZZ082167680000 

Kenmerk machtiging


