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MANDAAT SEPA DIRECT DEBIT (Europese domiciliering) 

Mandaat identificatie: BE52LHT0431234779 – Schuldeiser: Tunnel Liefkenshoek NV 

Mandaat referte:  ................................................................................................ (in te vullen door de schuldeiser) 

Beschrijving van onderliggend contract: Teletolabonnement 

Type betaling:  terugkerend (mag meerdere malen gebruikt worden) 

 eenmalig (mag slecht voor één betaling dienen) 

Identificatie van de schuldenaar (in te vullen door de schuldenaar) 

. Naam en voornaam:  ............................................................................................................................................ 

. Straat:  .............................................................................................................................  Nr.: ............................. 

. Gemeente:  ................................................................................................ Postcode:  ......................................... 

. Land:  .................................................................................................................................................................... 

. Rekeningnummer - IBAN:  ................................................................................................................................... 

. Uw bank BIC code:  .............................................................................................................................................. 

Naam ondertekenaar: ............................................................................................................................................. 

Handtekening: ........................................................................................................................................................ 

Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan de schuldeiser om een opdracht te 
sturen naar uw bank teneinde een bedrag van uw rekening te debiteren en uw bank om een bedrag van uw 
rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van de schuldeiser. 
U kunt een Europese domiciliering laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek 
tot terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden 
ingediend.  
Bij uw bank kunt u informatie krijgen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat. 
Alle velden zijn verplicht. 
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