Doorlopende Incasso

SEPA

AANMELDINGBEVESTIGING/SEPA INCASSO
MACHTIGING PAKKET ABONNEMENT HORSTERHOF
Met ingang van dinsdag …………………………. neemt u een abonnement op:








Combi pakket (S) €39,- per maand of € 468,- per jaar
Klein pakket (M) €43,33 per maand of € 520,- per jaar
Middel pakket (L) €56,33 per maand of € 676,- per jaar
Groot pakket (XL) €69,33 per maand of € 832,-per jaar
Fruittas klein € 9,50 per tas
Fruittas groot € 12,50 per tas
Eieren van de Horsterhof € 3,60 per doosje (6 stuks )

 Optioneel: Proef abonnement; u ontvangt 4 keer een levering van
bovenstaande keuze en rond de 4e levering laat u graag via de mail
weten of u door gaat met uw pakket of liever niet. Ontvangen wij
geen bericht, dan loopt uw proefabonnement automatisch door.

De Horsterhof
Horsterstraat 1
6921 AM
Duiven
T 0316-26 26 04
E info@horsterhof.nl
Incassant ID
NL84ZZZ091215620000

U kiest voor een betaling
 Per maand
 Per jaar
 Of u betaalt in Arnhemse Herten per maand of per jaar
 U wenst het pakket af te halen op het afhaaladres …………………………………………….
 U laat het pakket thuis bezorgen voor € 15,00 per maand. Dit bedrag is alleen voor het
bezorgen. Bezorgen kan voorlopig alleen in Arnhem Noord.
 Op maandag ontvangt u de digitale nieuwsbrief voor het groentepakket in uw email.
Hiermee blijft u op de hoogte van informatie over uw pakket en over de boerderij.
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met onze voorwaarden, geeft u toestemming
aan C.V. De Horsterhof om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw IBAN af te schrijven ter betaling van uw pakket abonnement en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw IBAN af te schrijven overeenkomstig de opdracht van C.V. De Horsterhof.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.
Incasso vindt plaats rond de 20e van de maand. Zorgt u er alstublieft voor dat er geen beperkingen
op de opgegeven IBAN staan en dat er voldoende saldo op uw IBAN staat.

Naam
Adres
Postcode
E-mail
Telefoon nr:
IBAN nr

Woonplaats

Handtekening

Gelieve dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, te retourneren aan de Horsterhof.

