AGROLAB LUFA GmbH
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 1228-0, Fax: +49 431 1228-498
lufa@agrolab.de www.agrolab.de

Machtiging voor een zakelijk Europese incasso

Geachte klant,
Hartelijk dank dat u gebruik wilt maken van SEPA-incasso. Controleer of u het juiste formulier
(voor particulieren of bedrijven) heeft gekozen, alvorens u het formulier invult.
Vul het formulier volledig met uw gegevens in! Vermeld als kenmerk van de machtiging uw
klantnummer. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld!
Niet volledig ingevulde SEPA-machtigingen kunnen wij helaas niet accepteren.
De zakelijke SEPA-incasso dient bindend voor ondernemingen ondertekend en in tweevoud aan
ons te worden geretourneerd.

Stuur beide originelen naar:
AGROLAB LUFA GmbH
c/o AGROLAB GmbH
Jenaer Str. 1
84034 Landshut

Wij zorgen ervoor dat de machtiging naar uw bank wordt gestuurd. Met de activering van de
SEPA-machtiging zullen wij u in de toekomst één dag voor afschrijving van bedragen over de
hoogte en de dag van afschrijving van het betreffende bedrag informeren.
Wij zien onze samenwerking met vertrouwen tegemoet en danken u voor uw medewerking.
Voor vragen over deze machtiging kunt u altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groeten,

AGROLAB LUFA GmbH
Financiële administratie

AG Kiel
HRB 5796
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 813 356 511

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny

AGROLAB LUFA GmbH
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 1228-0, Fax: +49 431 1228-498
lufa@agrolab.de www.agrolab.de

Machtiging zakelijk SEPA-incasso

Financiële boekhouding

Incassant:
AGROLAB LUFA GmbH
Dr.-Hell-Str. 6
24107 Kiel
Deutschland
Betaler:
Hierbij verleen ik/verlenen wij bovengenoemde incassant toestemming voor het automatisch
incasseren van betalingen van mijn/ons rekeningnummer. Tegelijkertijd geef ik/geven wij mijn/onze
bank toestemming om overeenkomstig de opdracht van bovengenoemde incassant bedragen van
mijn/onze rekening af te schrijven.
☐Terugkerende betaling

Betaalwijze:

☐Eenmalige betaling

Opmerking: deze machtiging is uitsluitend bestemd voor zakelijke incassotransacties. Ik heb/wij
hebben na afschrijving geen recht om het bedrag terug te laten boeken. Ik heb/wij hebben wel het
recht om mijn/onze bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van mijn/onze rekening tot en
met de dag waarop de afschrijving zou plaatsvinden.
Incassant-ID:
DE57ZZZ00000375982
Kenmerk machtiging:
Bedrijfsnaam (rekeninghouder)

Bank

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer (bank)

Postcode en plaats

Postcode en plaats (bank)

Land

BIC

E-mailadres (voor het verzenden van de vooraankondiging)

IBAN

Ik ga/wij gaan akkoord met een verkorting van de vooraankondigingstermijn tot één dag.
Voorts geef ik/geven wij AGROLAB LUFA GmbH opdracht en toestemming deze machtiging
aan mijn/onze bank te overleggen en te verklaren dat mogelijke kosten voor het verwerken
van de machtiging door de bank van bovenvermeld rekeningnummer afgeschreven kunnen
worden.
Plaats

AG Kiel
HRB 5796
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 813 356 511

Datum

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny

Handtekening
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