
Kindercentrum ‘t Kasteeltje

Kindercentrum Tasseron B.V.
Kempenlandstraat 1
5262GK Vught
Telefoonnummer      073-6841160
Faxnummer 073-6578492
E-mail                    info@t-kasteeltje.com
Website www.t-kasteeltje.nl
K.v.K .-nummer 17200876
Bankrek.nummer: 118185543
IBAN: NL48RABO 0118185543
Incassant-ID: NL89KOV172008760000

Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar / inleveren op Kempenlandstraat 1, 5262GK, Vught

FORMULIER VOOR AUTOMATISCHE INCASSO

Naam : Kindercentrum Tasseron B.V.
Adres : Kempenlandstraat 1
Postcode : 5262 GK Plaats : Vught
Land : Nederland Incassant ID : NL89KOV172008760000

Incasso Gegevens
Naam rekeninghouder :
Adres :
Postcode : Plaats :
Land (indien anders dan Nederland) : Bank Identificatie (BIC)* :

* Geen verplicht veld bij NL IBAN

Bankrekeningnummer [IBAN] : 

Voornaam 1
e

kind :
Achternaam :

Voornaam 2
e

kind :
Achternaam :

Voornaam 3
e

kind :
Achternaam :

Ondertekening
Plaats          :
Datum          :
Handtekening                                     :   
 
 
Verklaring voor gelezen en akkoord:   
      Privacy Policy 
Door ondertekening verklaart u de Privacy Policy van Kindercentrum 't Kasteeltje gelezen te hebben en gaat hiermee akkoord. U vindt dit document op www.t-kasteeltje.nl.                  

Regeling Automatische Incasso

Betaling geschiedt per automatische incasso. Een automatische incasso kan pas plaatsvinden als u daar zelf
toestemming voor geeft door dit formulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar de administratie van
Kindercentrum ’t Kasteeltje. Deze overeenkomst voor automatische incasso stopt automatisch bij het beëindigen van het
contract met Kindercentrum ’t Kasteeltje. De factuur voor vaste contractvormen ontvangt u per email rond de 20e van de 
betreffende maand, bij flexibele contracten is dat rond de 28e. De betaling geschiedt rond de 15e van de volgende maand.

Doorlopende machtiging S€PA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Kindercentrum ‘t Kasteeltje doorlopende incasso-opdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens facturen kinderopvang en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Kindercentrum ’t Kasteeltje.
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.
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