SEPA machtiging voor automatische afschrijving
Met dit formulier geeft u toestemming dat de te betalen bedragen voor uw Roparco
Hypotheek automatisch van uw IBAN rekening mogen worden afgeschreven.
Algemene gegevens
Leningnummer
Naam en voorletter(s) geldnemer 1
Vul bij een gezamenlijke
lening ook de naam van
de tweede geldnemer in.

Naam en voorletter(s) geldnemer 2
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Wij moeten de formulieren
voor de eerste kalenderdag van de maand, waarop
de machtiging ingaat,
ontvangen. Uiteraard
kunnen wij de machtiging
alleen uitvoeren als alle
informatie volledig en
juist is.
Er moet hier 100% komen
te staan. Moeten de te
betalen bedragen van de
lening van verschillende
bankrekeningen worden
afgeschreven? Dan
moet u twee formulieren
invullen, ondertekenen en
gelijktijdig opsturen. Zorgt
u ervoor dat de percentages op beide formulieren
samen 100% zijn.

Gegevens machtiging
• U geeft toestemming aan Roparco Hypotheken, Stadsplateau 10, 3521 AZ, Utrecht in
Nederland met incassant ID NL21ZZZ300462593003 om doorlopend inningsopdrachten te sturen aan uw bank voor het te betalen bedrag voor de lening met boven vermeld
leningnummer.
• U geeft toestemming aan uw bank om doorlopend het te betalen bedrag voor lening
met boven vermeld leningnummer van uw bankrekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Roparco Hypotheken.
• U verklaart bekend te zijn met de regeling op grond waarvan u afschrijvingen binnen 8
weken kunt laten terugboeken, mits u binnen deze termijn contact heeft opgenomen
met uw bank.
• Ingangsdatum machtiging
• Van het te betalen bedrag voor de lening, mag _________% worden afgeschreven van:
IBAN-rekeningnummer
Op naam van
Naam 1e rekeninghouder
Naam 2 e rekeninghouder

Ondertekening
Datum
Handtekening 1e rekeninghouder
(Indien van toepassing)

Handtekening 2 e rekeninghouder

KCFORO001_1601

Ga verder op de volgende pagina van dit formulier >

Postbus 2687 • 3800 GE Amersfoort
Roparco Hypotheken, IBAN nummer NL53 RABO 0115 3808 92, is onderdeel van RNHB B.V. en is statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de KvK onder nummer 66858925.
RNHB is ingeschreven in het vergunningenregister van de Autoriteit Financiële Markten. Voor meer informatie over RNHB verwijzen wij u naar www.rnhb.nl.
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Wat stuurt u terug?
- Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend
- Een ondertekende kopie van een geldig identiteitsbewijs van de rekeninghouder(s) /
wettelijke vertegenwoordiger(s)
- Kopie van een recent (niet ouder dan 2 maanden) bankafschrift
Let op: Het BSN-nummer en de pasfoto op het legitimatiebewijs mogen niet zichtbaar zijn.
Tip:
Gebruik hiervoor de kopie-ID app van de overheid

Stuurt u dit in een gefrankeerde envelop naar:
Roparco Hypotheken
Postbus 2687
3800 GE Amersfoort.

KCFORO008_1706

Let op
Wij kunnen uitsluitend het formulier in behandeling nemen als het volledig is ingevuld en
ondertekend en is voorzien van de gevraagde kopieën. Is dit niet het geval, dan aanvaardt
Roparco Hypotheken geen enkele aansprakelijkheid voor het niet in behandeling nemen.

Roparco Hypotheken zal uw persoonsgegevens verwerken met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Roparco Hypotheken kan de verwerking van de persoonsgegevens laten verrichten door een bewerker als bedoeld in
voornoemde wet. In dat geval zal Roparco Hypotheken zorg dragen voor voldoende waarborgen met betrekking tot
de verwerking van de persoonsgegevens door de bewerker.
Roparco Hypotheken, IBAN nummer NL53 RABO 0115 3808 92, is onderdeel van RNHB B.V. en is statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de KvK onder nummer
66858925. RNHB is ingeschreven in het vergunningenregister van de Autoriteit Financiële Markten. Voor meer informatie over RNHB verwijzen wij u naar www.rnhb.nl.
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