Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 8.45-17.00 uur
en ’s avonds op afspraak
telefonisch best bereikbaar:
8.45-9.30 en 12.00-14.00 uur
BV ………………………………………………..……………..*
Fiscaal nummer …………………………………….…………*
VPB □ BTW□ LB □
Vertegenwoordigd door:

De heer/mevrouw titulatuur en voorletters: ……………..….
Naam: ………………………………………………………..….
Adres: …………………………………………………………...

Laan Copes van Cattenburch 87
2585 EW Den Haag
email: info@vastrecht.com
tel: 070-31 31 000
fax: 070-31 31 001
internet: www.vastrecht.com
bank: NL05ABNA0607773952
rekening derdengelden:
NL67ABNA0513344888
beconnummer: 423361
KVK nummer: 27261914
Incassant ID: NL87ZZZ272619140000

Postcode: ……………..
Woonplaats: ………...………………
En Echtgeno(o)t(e)/Partner:
dhr/mw ……………………………………………………………

Incassomachtiging:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en
toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Vastrecht.
Vastrecht geeft uw bank opdracht de betalen af te schrijven van de volgende bankrekening:
IBAN …………….…..
BIC …………………..
maar niet eerder dan de betalingstermijn die staat op de declaratie die ten grondslag ligt aan
de incasso-opdracht. Deze bankrekening staat op naam van Opdrachtgever.
Deze toestemming geldt voor bedragen die verschuldigd worden
ingevolge declaraties al dan niet verzonden na ondertekening van deze machtiging
en wordt in zoverre gegeven aan Vastrecht Belastingadvies BV (incassant ID:
NL87ZZZ272619140000), en
ingevolge betalingen die Vastrecht namens mij heeft verricht (bijvoorbeeld
voorgeschoten belastingbetalingen) en wordt in zoverre gegeven aan Stichting
Derdengelden Vastrecht Belastingadvies (incassant ID: NL96ZZZ273028300000).
Als gevolg van deze machtiging zal bij toekomstige declaraties een korting worden verleend.
Automatische incasso kan ongedaan worden gemaakt volgens de daarvoor geldende
bancaire regels. Als de automatische incasso ongedaan wordt gemaakt vervalt de korting.
Plaats: …………..………. Datum: ……..…............... Handtekening: ………………..……….
Vastrecht bedankt u voor uw medewerking.
Vastrecht Belastingadviseurs is de handelsnaam van Vastrecht Belastingadvies BV. Jegens een ieder zijn toepasselijk de
algemene voorwaarden van Vastrecht Belastingadviseurs waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze
voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag en te vinden op
http://www.vastrecht.com

